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Maskvos universiteto ekono
mijos prof. Gavril K. Popov savo 
straipsny “Sovetskaja kultūra” 
žurnale įrodinėja, kad tik ką įve
stos ekonominės reformos esa
nčios tik fikcija, nes įmonių va
dovai ir toliau būsią kontroliuo
jami centrinių įstaigų.

Egipto boikotui dėl jo taikos 
sutarties su Izraeliu pasirašymu 
išblukus, krašto prezidentas Ho- 
sni Mubarek lankė Persijos įlan
kos arabų valstybes.

Varšuvos pakto valstybės 
pasiūlė pradėti pasitarimus dėl 
kautynių lauko branduolinių 
ginklų panaikinimo centrinėj 
Europoj ir pagal abiejų Vokietijų 
sieną, bet JAV tuoj pat tokį 
siūlymą atmetė.

Popliežius Jonas Paulius II 
birželio mėn. numato lankytis 
Austrijoj ir priimti Austrijos 
žydų delegaciją, protestavusią 
dėl Austrijos prezidento Kurt 
Waldheim priėmimo Vatikane.

Sov. S-ga suteikė psichiatri
nių ligoninių ligoniam ar jų 
globėjam teisę kelti teisme by
las, kad jie būtų iš ligoninės pa
leisti, o sovietinės Rusijos respu
blika žengė dar toliau, paskelb
dama, kad yra kriminalinis nusi
kaltimas uždaryti normalų 
žmogų psichiatrinėj ligoninėj.

stinietę, bedžiaunančią skalbi
nius savo kieme, ir sukėlė naują
demonstracijų bangą. Bevaikant 
akmenis svaidančius palesti
niečius, buvo nušautas dar vie
nas ir sužeista 7 palestiniečiai.

J. T. Saugujmo taryba vienin
gai pareikalavo, kad Izraelis atsi
sakytų planų ištremti 9 sulaiky
tus palestiniečių demonstracijų 
vadus. Už rezoliuciją balsavo ir 
JAV.

JAV numato atitraukti iš Per
sijos įlankos malūnsparnių 
lėktuvnešį Omaha ir kovos laivą 
Iowa, nes, mažinant karo laivyno 
išlaidas, jų ten laikymas per 
brangiai kaštuoja.

JAV karinės pajėgos pradėjo 
bandyti žemėj labai galingą laser 
spindulių įrengimą, kuris numa
tomas ateity panaudoti erdvėj 
prieš priešo branduolines rake
tas.

Gynybos departamento žval
gybos įstaigai atsisakius suteikti 
nemokamą kelionę lėktuvu į Pa
kistaną Atstovų rūmų nario 
Charles Wilson palydovei, atsto
vas atsilygindamas pasistengė 
pravesti įstatymą, kad žvalgybos 
įstaigai būtų nubrauktos išlaidos 
dviem įstaigos turėtiem lėktu
vam išlaikyti.

Izraelio malūnsparniai rake
tom apšaudė pietinio Libano kai
mus, kuriuose buvo susitelkę 
Irano remiami partizanai, ir 
užmušė 21 žmogų ir sunaikino 
daugybę namų.

Sov. S-ga pakvietė Vienoj vei
kiančią tarptautinę Helsinkio fe
deraciją žmogaus teisėm ginti at
siųsti sausio 25 į Maskvą savo de
legaciją, sudarytą iš 11 valstybių 
mokslininkų ir politikų. Delega
cija siekė pasimatymo su aukš
čiausiais sovietų pareigūnais ir 
su 6 Permos 36-1 stovykloj laiko
mais Helsinkio priežiūros komi
tetų nariais.

Popiežius Jonas Paulius II pa
skyrė Betliejaus universiteto 
prezidentą arabų kunigą Michel 
Asaad Sabbah Jeruzalės patriar
chu. Tas pareigas iki šiol ėjo ita
las Giacomo Giuseppe Beltritti.

PERSEKIOJA STUDENTĘ UZ RELIGINGUMĄ
Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 71
Dėl religijos neleidžia baigti 

medicinos
Kaunas. 1986 kovo 26 Marytė 

Gudaitytė (1985 pašalinta iš 
Kauno P. Mažylio medicinos 
mokyklos, žr. “LKBK” Nr. 69) 
nuvažiavo į Lietuvos aukštojo ir 
spec. vidurinio mokslo Minis
teriją pasiteirauti ar bus jai leis
ta baigti mokslus P. Mažylio me
dicinos mokykloje.

Atsakinga už medicinos mo
kyklas ministerijos darbuotoja 
Lesnickienė pasakė, jog ji prisi
menanti šią merginą, žino kad ji 
yra tikinti ir pernai metais paša
linta iš mokyldos.

Taip pat buvęs vyriškis 
pradėjo aiškinti, kad medicina ir 
tikėjimas — du nesuderinami 
dalykai, todėl tikintis asmuo ne
gali dirbti medicinoje. Buvo pa
tarta pirmiausia kreiptis į mo
kyklą ir tik po to į Ministeriją.

Balandžio 2 M. Gudaitytė nu
vyko į Kauno P. Mažylio medici
nos mokyklą. Ją priėmė mokyk
los direktorės pavaduotojas Gri
gas ir dėstytoja Pečiulienė. 
Pradžioje klausinėjo, kur jų bu
vusi moksleivė dirba, ar neužsii
minėja antitarybine veikla, pa
tarė nieko nuo jų neslėpti, nes 
vistiek viskas išaiškės.

Kai M. Gudaitytė paklausė, 
kas, jų nuomone, gali būti laiko- 

lienė pareiškė girdėjusi, kad ku
nigams kaliniams renkamos ir
siunčiamos į kalėjimą aukos, ir 
tai yra laikoma antitarybine veik
la...

Dėstytojus domino, ar M. Gu
daitytė vis dar tikinti. Moksleivė 
paaiškino, kad gyvenimo be 
tikėjimo neįsivaizduoja, ir dar
bui tikėjimas nekenkia, priešin
gai, jis gali tik padėti.

Pečiulienė pataisė M. Gudai
tytę, sakydama, kad ji pašalinta 
iš mokyklos ne už tikėjimą, bet 
už antitarybinę veiklą (už laiškų 
rašymą kaliniams! — red. past.). 
Galiausiai M. Gudaitytei buvo 
liepta atnešti iš darbovietės cha
rakteristiką ir parašius pareiški
mą, pradėti praktiką.

Balandžio 16 d., M. Gudaity
tei atvežus charakteristiką ir ki
tus dokumentus, dėstytoja 
Pečiulienė pradėjo aiškinti, kad 
pareiškimas neišsamus, charkte- 
ristikoje nėra pažymėta apie vi
suomeninį darbą... “Pati, atro
do, esi nepasikeitusi, todėl pe
dagogų taryba nutarimo nepa
keis, nebent pareiškime 
pasižadėtum pakeisti savo įsitiki
nimus”, — kalbėjo Pečiulienė.

Moksleivė pareiškė, kad įsiti
kinimų nepakeis ir pareiškimo 
neperrašys. M. Gudaitgytei 
buvo pasiūlyta pasiimti akade
minę pažymą ir bandyti stoti į 
kitą tokio paties profilio mokyk
lą. Kiek vėliau M. Gudaitytę pa
sikvietė direkatorės pavaduoto
jas Grigas ir skyriaus vedėja 
Kiaunytė. Pavaduotojas Grigas 
kalbėjo tą patį kaip ir dėstytoja 
Pečiulienė: "charakteristika
neišsami, pareiškimas netinka
mas ir pedagogų tarybos posėdis 
nieko negali padaryti”. Pavaduo
tojas Grigas patarė moksleivei, 
susigalvojus perėjimo priežastį, 
vykti į kitą mokyklą, o pokalbio, 
kad būtų ir jai, ir mokyklai ge
riau, niekam nepasakoti.

M. Gudaitytė nuvažiavo į 
Utenos medicinos mokyklą. Čia 
jai žadėjo leisti užbaigti mokslus. 
Direktoriaus pavaduotoja pri
mygtinai reikalavo pasakyti tik

rąsias perėjimo iš mokyklos į 
mokyklą priežastis.

M. Gudaitytė pasakė, kad ją 
pašalino saugumas, o tiksliai už 
ką —ji pati nežinanti. Telefonu 
buvo paskambinta į Kauną. Po 
pokalbio su Kauno P. Mažylio 
medicinos mokyklos direktore 
situacija pasikeitė, pavaduotoja 
pradėjo aiškinti, kad tikėjimas ir 
medicina nesuderinami dalykai, 
kad mokykla ruošia tik medikus 
ateistus, bet ne tikinčius.

"Jūs turite pasirinkti kitą mo
kyklą; nes šioje srityje dirbti ne
galėsite”, — įtikinėjo pavaduo
toja. M. Gudaitytė buvo paklau
sta, kur ji paskutiniu metu dir
busi, sužinojusi, kad vaikų 
darželyje, pavaduotoja nustebo: 
"Kaip jūs galite dirbti su vaikais 
ir kodėl jums niekas nieko nesa
ko, juk jūs galite sugadinti vai
kus?!” Mergina paaiškino, kad 
vaikų tėvai jos darbu nesi
skundžia. M. Gudaitytei pa
prašius paiškinti, kodėl su ja taip 
neteisingai elgiamasi, juk tary
binė Konstitucija visiems — tiek 
tikintiems, tiek netikintiems — 
garantuoja teisę į mokslą, pava
duotoja atsakė, kad mokytis jai 
galima tik reikia rinktis kitą spec
ialybę, kad darbas nebūtų 
glaudžiai susietas su žmonėmis.

Galiausiai Utenos medicinos 
mokykla liepė M. Gudaitytei po 
kurio laiko paskambinti, o ji pati 
pažadėjo susisiekti su Kauno ir (nukelta į 2 psl.)

Klaipėdos švyturys audros metu.

AMERIKIEČIAI REMIA-KAUNAMĄ GEDIMINĄ JAKUBČIONJ
USSR News Brief(1987.II. 15) 

pranešė, kad Gediminas Jaku
bčionis buvęs perkeltas į Vil
niaus Lukiškio kalėjimą. Jis esąs 
kaltinamas pagal Lietuvos 
Baudžiamojo Kodekso 162 
straipsnį (“vertimasis uždrausta 
prekyba. ”)

Tikroji Jakubčionio suėmimo 
priežastis, atrodo, yra susijusi su 
nuo 1986 m. gegužės iki 
gruodžio (o gal ir ilgiau) užsitęsu
sią KGB ofenzyva prieš Lietuvos 
katalikų inteligentiją. Šios kratos 
ir tardymai, išsamiai aprašyti sa- 
vilaidinės Aušros 55-jame (1986 
m. spalio) numeryje, iki spalio 1 
d. palietė apie 60 asmenų. Pasak 
USSR News Brief, 1986 m. 
gruodžio 9 d. tuoj po Jakubčio
nio suėmimo, buvo padarytos aš- 
tuonios kratos Alfonso Vinslavo,

Vincentos ir Joanos Vertelkai- 
čių, Bronės Šeštokaitės, Aldonos 

Vilniaus saugumu ir viską išsiaiš
kinti. Kai M. Gudaitytė sutartu 
laiku paskambino, jai buvo paaš- 
kinta, jog praktikos ji jau nespės 
atlikti, ir, apskritai jai patariama 
pakartotinai kreiptis į Kauno P. 
Mažylio medicinos mokyklą.

Tardo, kad dalyvavo 
į kunigų šventimuose 
Kiaukliai. (Širvintų raj.) 1986 

biįželio 1 Kauno Arkikatedroje 
Bazilikoje buvo teikiami kuni
gystės šventimai. į šventės iškil
mes nuvyko ir kai kurie Kiauklių 
parapijos tikintys vaikai bei jau
nimas. Birželio 2 po išvykusiųjų 
namus vaikščiojo tikrinimo ko- 
mįsija, susidedanti iš apylinkės 
pirmininko Vlado Karaliūno, 
kolūkio partorgo Juozo Sabako- 
nio, mokyklos direktorės Jadvy
gos Grigaitienės bei jos pava
duotojos Aldonos Kaliniuos.

Gudonių, Matijošių, Novikų 
šeimose tikrintojai reikalavo nu
rodyti, su kuo vaikai išvažiavo, 
kur lankysis, pasakyti adresus, 
kur apsistos. Tėvai laikėsi drą
siai, nesileido tardomi ir išreiškė 
pasitenkinimą, kad jų vaikai 
bendrauja su tikinčiais žmonė
mis. o ne su girtuokliais.

Matijošienei, atsisakius nuro
dyti reikalaujamus adresus, pre
tekstu, kad motina nežino, kur 
jos vaikai, pareigūnai grasino

Matusevičiūtės, Verutės Valiau- 
gaitės ir Adelės Brazdžiūtės bu
tuose. Kratyta ir Vilniaus uni
versiteto spaustuvė ir keli Lietu
vos Mokslų Akademijos institu
tai. Kratų metu konfiskuota daug 
filosofinės, religinės ir istorinės 
literatūros, įskaitant Ereto, Šal
kauskio, Šapokos, Maceinos, 
Ylos, Ivinskio, Greimo, Paster
nako ir Onvell’o knygos. KGB 
tardymui iškviesti: Jakubčionio 
žmona, sūnus Jonas, Irena Bori- 
sevičienė, Edvardas Sakalau
skas, Ramunė Garšvienė.

J Vilniaus Jaunimo teatre švie
sų inžinieriumi dirbusio Jaku
bčionio suėmimą gausiais prote
stais reagavo Vilniuje prieš pat 
areštą apsilankę amerikiečiai 
teatralai. JAV aktorių profsąjun
gos (Actors’ Equity Association) 
pirmininkė Colleen Dewhurst 
kovo 27 d. pasiuntė šią telegra

Lapkričio 1, sekmadienį, Kau
ne įvykusi manifestacija Mairo
niui pagerbti sutraukė apie 
8,000 žmonių. Išjos dalyvių gau
tas šis manifestacijos aprašymas:

Po pamaldų Kauno katedroje 
žmonės rinkosi prie besi
meldžiančių prie Maironio kapo. 
Pradėjo dainuoti Maironio dai
nas, giesmes, deklamuoti jo 
eilėraščius: “Marija, Marija”, 
“Lietuva brangi”, "Kur lygūs 
laukai”, “Kur bėga Šešupė”, “Už 
Raseinių prie Dubysos”, 
“Mylėk, lietuvi, tą brangią šalį”. 
Iš minios pasigirsdavo šauksmas: 
“Laisvės! Laisvės!” Skanduoda
vo po dvidešimt kartų. Buvo 
bandymų trukdyti, bet minia 
triukšmadarius nustelbdavo, 
šaukdama oratoriams “valio” ir 
palydėdama deklamuotojus, kal
bėtojus ilgais ir nuoširdžiais plo
jimais.

Pirmas kalbėjo Petras 
Gražulis. Maironis mums bran
gus, sakė jis, nes rašė carinės 
okupacijos metais, o dabar Lie
tuva iš naujo okupuota. Pri
minęs, kad KGB kišasi į semina
rijos vidaus reikalus, jis pa
minėjo katalikų kunigų pareiški
mą apie bandymus juos užver
buoti, kurį pasirašė Kazimieras 
Gražulis, Vytautas Prajava, Ro
bertas Rumšas ir Jeronimas Pe
trikas. Paminėjo, kad draudžia
ma katekizuoti vaikus, o tie, ku
rie drįsta pakelti balsą prieš ne
teisybę, terorizuojami.

Kalbėjo apie tai, kad per “TV 
Tiltus Vašingtonas-Maskva”
rugpjūčio 23 dienos demonstra
cija parodyta kaip žodžio ir de
monstracijos laisvės pavyzdys, 
bet neparodyta kita medalio 
pusė, kaip Nijolė Sadūnaitė 
buvo vežiojama virš 30 valandų, 
sumuštas kun. Rokas Puzonas, 
Robertas Grigas ir kiti, taip pat 
ir dailininkas Jančiauskas, dau
gelis atleidinėjami iš darbų, te
rorizuojami darbovietėse.

mą Lietuvos KP CK Sekretoriui 
Lionginui Šepečiui:

“Vilniaus Jaunimno Teatras 
buvo pirmasis teatras į kurį 
mane nuvedė man pirmą kartą 
besilankant Sovietų Sąjungoje. 
Kaip aktorė, aš patyriau džiaug
smą stebėdama šią neįtikėtinai 
talentingą grupę, kuriančią tokį 
grožį scenoje. Jūs galite įsivai
zduoti kaip aš, aktorių profsąjun
gos pirmininkė, buvau sukrėsta 
išgirdusi apie Gedimino Jaku
bčionio suėmimą. Aš raginu jus 
imtis žygių, kad jis būtų bema
tant paleistas. Vilniuje, Maskvo
je ir Leningrade mes puikiai 
bendravome su teatro meninin
kais. Mes tęsime šį bendravimą 
ateinančių mėnesių bėgyje. Ti
kimės pasikeisti pjėsėmis ir 
spektakliais. 1988-ais metais 
kultūriniams mainams
laisvėjant, aš nenorėčiau, kad

Gražulis pareiškė, kad gal jį 
po šios dienos suims, o gal net 
užmuš. Bet aukos esančios reika
lingos, kad atgautum^m religinę 
ir tautinę laisvę. Kuo daugiau 
bus aukų, tuo greičiau tą laisvę 
atgausim. Jis paminėjo, kad jam 
labai brangūs kun. Alfonso Sva
rinsko testamentiniai žodžiai, 
pasakyti prieš kalėjimą: “Nebijo
kime melo sienos. KGB-istai 
stengiasi teigti, kad ta siena, 
KGB jėga, yra nepermušama. O 
iš tikrųjų ta melo siena yra supu
vusi ir ji bijo kiekvieno žmogaus, 
kuris pasiryžęs aukotis už tiesą, 
už kitų žmonių gerovę. Kuo 
būsim drąsesni, kuo labiau nebi
josim aukos, tuo greičiau ta su
puvusi siena subyrės.” [į

Pasak Gražulio, tai mums vi
siems yra tarsi “devizas,” pats 
brangiausias paraginimas būti iš
tikimais tiesai ir krikščioniškai 
meilei. Jis taip pat ragino tau
tiečius neparsidavinėti karjeros 
sumetimais, nes tautos išvadavi
mas ateina tik per auką.

Gražulio kalbą lydėjo, 
nuoširdūs, ilgi plojimai, šauk
smai “valio.” Jaunimo minia 
buvo sužavėta, matėsi, jog visi 
pasiryžę aukotis ir tos baimės ne
bebuvo. Po to per ruporą 
pradėjo kalbėti moteris, teigda
ma, kad Maironis niekad taip lai
svai neskambėjo kaip dabar... 
prosovietiškai. Jai per garsia
kalbį atsakė, kad jau 40 metų 
kaip mokykliniuose vadovėliuo
se Maironio poezijos praleidžia
mi tie eilėraščių posmai, kuriuo
se sovietiniu požiūriu minimas 
Dievas arba tėvynė; kad labiau
siai įžeidžiamas Maironis ir pa
niekinamos jo autoriaus teisės, 
kai visuose jo eilėraščiuose Die
vas rašomas mažąją raide, prieš 
mirusio autoriaus norą.

Ar tai pagarba Maironiui?! Iš 
minios girdėjosi šauksmai, 
“Laisvės kun. Alfonsui Svarin
skui! Laisvės kun. Sigitui Tam- 
kevičiui. Leiskit kunigams ateiti" 
į mokyklas, mokyti vaikučius.”

Tada prie garsiakalbio atėjo 
vykd. Komiteto pirmininko pa
vaduotojas Kazakevičius ir ėmė 
mandagiu tonu aiškinti, kad 
Kaune niekas nevaržo tikintie
siems atlikti savo apeigas ir kad 
išleista apie 60 tūkstančių mal
dynų. Jis gėdino susirinkusius, 
kad jie nemoka Maironio 
eilėraščių. Minia pradėjo prote
stuoti ir pasigirdo šauksmai: “O 
kas mokė Maironio eilėraščių? 
Kur galima gauti Maironio poe
zijos knygų? Kokiame knygyne 
galima nusipirkti?” Taip pat 
klausė, kokiame knygyne ar kio
ske galima gauti mažiausią reli
ginę knygutę, brošiūrėlę, žurna
lą, laikraštėlį? Minia pati atsakė: 
“Niekur nėra! Kokia gali būti 
spaudos laisvė, jeigu Lietuvoje 
nei vienas knygynas, nei vienas 
kioskas neturi nieko religinio?!

Kadangi minia pradėjo nu- 
traukinėti Kazakevičių, įsiterpė 
Robertas Grigas ir pareiškė: 
“Leiskim pakalbėti valdžios at
stovui, būkim kultūringi katali
kai, verti Maironio. Tegul jis pa
kalba, o paskui mes atsakysim į 
jo užmetimus, jo priekaištus”.

(nukelta į 2 psl.)

Lietuva būtų išimtis.”
Režisierius Dės Mcanuff (Šiuo 

metu atstovaujamas Brodvėjuje 
su muzikine drama "Big River”) 
kovo mėnesį pasiuntė šią tele
gramą Vilniaus KGB tardytojui 
Urbonui: “Gruodžio mėnesį 
man teko privilegija apsilankyti 
Vilniaus Jaunimo Teatre. Šios 
trupės genijus man padarė didelį 
įspūdį. Sukrėstas žinios apie Ge
dimino Jakubčionio areštą, aš 
kreipiuos į jus, kad jis būtų be
matant paleistas. Mes daug 
girdėjome apie naują atvirumo 
politiką, Generaliniama sekreto
riui Gorbačiovui vadovaujant, ir 
mes tikimės, kad Lietuva nebus 
išskirta iš to atvirumo.” (Elta)



IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniuje buvo surengtas 
tarprespublikinių mėgėjiškų 
kino filmų festivalis paminklų 
apsaugos ir kraštotyros tema. 
Dalyvavo atstovai iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Gruzijos,

? Savaitės )
| įvykiai S

Valst. departamentas pa
siuntė į Pakistaną aukšto rango 
pareigūnus tartis su Pakis
tano ir Afganistano partiza
nų vadais dėl sovietų kariuo
menės atitraukimo iš Afganis
tano. Tuo pat reikalu Afganista
ne lankėsi Sov. S-gos užs. reik, 
ministeris Ševardnadze.

Naujųjų Metų proga prezi
dento Reagan ir Sov. S-gos gen. 
sekretoriaus Gorbačiovo kalbos 
buvo pertransliuotos per abiejų 
valstybių televizijos tinklus.

Afganistano kautynės Khost 
miesto apsiaustai įgulai išvaduoti 
vis dar tebevyksta, nors Sov. S- 
ga ir tebetvirtina, kad didelė au- 
tovežimių vora yra pasiekusi ap
gultuosius.

JAV karo aviacija tikisi šiais 
metais pasigaminti tokias bran
duolines bombas, kurios įsmigu
sios giliai į žemę sprogtų ir sunai
kintų požeminius priešo raketų 
lizdus ir jų kontrolės bunkerius.

Sov. S-goj iki šiol 13 proc. 
įmonių dirbo su nuostoliais, o 12 
proc. įmonių pelnas buvo toks 
mažas, kad jo nepakako įmonės 
įrengimam patobulinti.

Pietų Afrikos sistemoj veikia
nčios Transkei valstijos gen. 
Bantu Holomisa pašalino min. 
pirmininkę Stella Sigoau ir pats 
pasiskelbė ministeriu pirminin
ku.

Britanijos jungtinės hebrajų 
kongregacijos pirmininkui rabi
nui Jakubovits Britanijos kara
lienė Elizabeth II Naujųjų metų 
proga suteikė lordo titulą.

Zimbabvės prezidentas Ro- 
bert Mugabe, susitaręs su opozi
cijos vadu Joshua Nkomo, su
darė vieną partiją ir paskyrė ke
lis buv. opozicijos vadus minis- 
teriais, o pats pasiskelbė vykdo
muoju prezidentu.

161 Izraelio karys atsisakė da
lyvauti kariuomenės veiksmuose 
Izraelio okupuotose arabų že
mėse ir reikalavo, kad Izraelis 
siektų taikos su arabais.

Voiace of America, Radio 
Free Europe ir BBC lenkų kalba 
radijo transliacijos nustojo būti 
trukdomos.

Islaminis jihad įspėjo JAV ir 
Britaniją, kad prieš jas bus imtasi 
teroristinių veiksmų, jai jos ne
privers Izraelio švelniau elgtis su 
palestiniečiais.

Haiti opozicijos keturi pir
maujantieji kandidatai į krašto 
prezidentą nutarė boikotuoti 
prezidento rinkimus ir paragino 
gyventojus rinkimuose nedaly
vauti.

Vietnamas įsivedė ekono
minės vidaus politikos pakeiti
mus, praktiškai panaikinančius 
centrinį ūkio planavimą.

JAV LB XI-os tarybos trečioje sesijoje St. Petersburg, Fla. 
Vytautas Volertas — JAV LB krašto valdybos pirm, ir Vytau
tas Kamantas — PLB valdybos pirm. Nuutr. J. Urbono

Armėnijos, Maskvos, Leningra
do ir kitur. Peržiūrėta 27 filmai. 
Lietuvai atstovavo 4 filmai. 
Didžiuoju prizu apdovanotas 
Kauno “Bangos” kino studijos 
autorių Š. Barto ir V. Navasaičio 
filmas “Tofalarija”. Už geriausią 
režisūrą prizą gavo Kėdainių 
“Mėgėjo” kino studijos vadovas 
V. Laumakis už satyrinį filmą 
“Kanabėkas senamiestyje”. Di
plomais atžymėti vilniečiai E. 
Lapinskas ir A. Pročkius už filmą 
“Kajetonas”, latviai, lvoviečiai ir 
kiti. Festivalį rengė Lietuvos pa
minklų apsaugos ir kraštotyros 
bei kino mėgėjų draugijos.

— Vilniuje buvo surengtas 
pirmasis Lietuvoje antikvarinių 
ir bukinistinių knygųaukcijonas- 
varžytinės. Buvo pateikta 127 
knygos lietuvių, lenkų, rusų ir 
vokiečių kalbomis išleistos iki 
1940 metų. Maironio “Lietuvos 
istorija” ir V. Pietario “Algiman
tas” buvo parduoti penkeriopai 
didesne kaina negu pradinė, 
šešeriopai brangiau — “Lietu
viškų ir lenkiškų monetų katalo
gas”, septyneriopai — garsaus 
fotografo J. Bulhako Vilniaus fo
tografijų albumas. Brangiausiu 
pirkiniu 650 rb. buvo G. Besel- 

MANIFESTACIJA MAIRONIUI PAGERBTI
Kai atėjo 11 valanda. Robertas 

Grigas per garsiakalbį pasakė, 
jog dabar mes geriau ramiai išsi- 
skirstykim, kad teisėtvarkos sau
gotojai, milicija neturėtų progos 
susidoroti su susirinkusiais.

Dar buvo paminėta per garsia
kalbius, kadkun. Tamkevičius ir 
Svarinskas buvo nuteisti už skel
bimą, jog pas mus, Lietuvoje,

(atkelta iš 1 psl.)

reikalams (pagal aukotojo apsi
sprendimą Vlikui, Altui ar LB) 
bus galima įteikti minėjimo 
metu arba pasiųsti tarybos iždi
ninkui Algiui Glodui, 37 Sandy 
Glen Dr., Holden, Mass. 01520.

Po minėjimo toje pačioje 
salėje bendros vaišės. Kvietimai 
gaunami pas tarybos valdybos 
narius, organizacijų pirmininkus 
ir minėjimo dieną prie įėjimo.

Specialų ženklelį šiai suka
kčiai paminėti išleidžia, L.Š.S.T.

pasklido girtavimas, o paskui Trakų rinktirijė. Sujntę^ę^ųi^i šio 
iškėlė į viešumą tikinčiųjų teisiiį^-- ženklehty retkahr ir-rrorygaųt^in- 
pažeidinėjimus, gynė jų teises. 
Jie buvo nuteisti už paminėjimą 
tų pačių problemų, kurias dabar 
pats Gorbačiovas kelia.

(Elta)

NEW JERSEY, NEW YORK, CONNECTICUT - “Lietuvos Atsimini
mai”, ketvirtadieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. iš WNYM1330 AM. PirmĄd. 
6 - 7 vai. vak. iš WSOU 89.5 FM. Dr. J. J. Stukas, Direkt, 234Sunlft 
Dr., Watchung, N.J. 07060. Tel 201 753 - 5636.

LAISVĖS VARPAS sekmadieniais 9:00-10:00 vai. ryto iš WCAV-FM banga 
98.0. Vedėjas Petras Viščinis, 173 Arthur St., Brockton.MA 02402. Tel. 
617-586-7209.

Minia labai šiltai sutiko tą pa- 
sisakymną, o VK pirm, pavaduo
tojas Kazakevičius kalbėjo, kad 
viešai netinka aiškintis, o norin
tieji paaiškinimų tegul ateina pas 
jį į kabinetą tokiom tai valandom 
ir jis tenai įrodinės, kaip mes čia 
laisvi ir kaip mes čia visko turim. 
Pakartojęs, kad Maironis nieka
da taip neskambėjo laisvai kaip 
šiandien, Kazakevičius pareiškė: 
“Mieli kauniečiai, išsiskirsty- 
kim, nes rytoj darbo diena.”

Tada jaunimas garsiai sušuko: 
“Ne darbo diena, o Vėlinės!”, ir 
pradėjo giedoti “Marija, Mari-
ja”, “Ant Kalno Mūrai”, ir kitus 
Maironio eilėraščius bei gie
smes.

Tada vėl pasigirdo valdiška re
plika, kad, esą, neetiška prie 
Maironio kapo mitinguoti. Tai 
sekė atsakymas: “Jeigu Maironis 
pakiltų iš kapo, jis nesidžiaugtų, 
kad kunigai Svarinskas, Tamke
vičius kalėjime, kad uždrausta 
vaikų katekizacija, kad iš
cenzūruojama jo kūryba. Jeigu 
Maironis pakiltų iš kapo, tikrai 
stotų mūsų pusėj, o dėl etišku
mo, tai mes laikomės tokio 
požiūrio: ‘Geresnio paminklo 
didvyriams nebus, kai vykdymas 
jų idealo’ ” Robertas Grigas paci
tavo šiuos Janonio žodžius. 
Žmonės jam audringai paplojo, 
pritarė jo mintims.

Toliau skambėjo klausimai: 
“Pavaduotojau, ką su mumis da
rys, ar veš į miškus, kaip per 
kun. Svarinsko ir Sigito tei
smus?! “Kur galima gauti pirkti 
Maironio eilėraščių, jo knygų?” 
“Kodėl spauda melavo apie 23- 
ios rugpjūčio minėjimą Vilniuje, 
rašo, kad ten dalyvavo 30, o ten 
buvo apie 3 tūkstančius.”

mano 1853 Berlyne išleistas lie
tuviškų dainų rinkinys. Atkak
liausios derybos — 30 pasiūlymų 
— vyko dėl “Lietuviškų ir len-
kiškų monetų katalogo”. Nepar
duota tik 6 knygos.

— Panevėžyje aštuonios die
nos vyko Sovietų Sąjungos tautų 
dramaturgijos festivalis. Jo lau
reatais tapo ir premijomis apdo7 
vanoti režisieriai: Lietuvos Jau
nimo teatro A. Latėnas už S. Šal
tenio pjesę “Duokiškis” ir Kauno 
dramos teatro J. Vaitkus už C. 
Aitmatovo romano “Golgota” in
scenizaciją. Kauniečiai dailinin
kas J. Arčikauskas -už geriausią 
scenografiją ir komp. R. Petronis 
už geriausią muziką. “Doukiš- 
kio” spektaklio dailininkė J. 
Paulėkaitė — už debiutą sceno
grafijoje. Apdovanoti aktoriai: R. 
Urvinis iš Panevėžio, S. Barei- 
kis, G. Storpirštis ir L Štrimai- 
tytė iš Jaunimo teatro, P. Bu
drys, V. Šinkariukas, V. Masal
skis ir A. Matulionis iš Kauno. 
M. Bulgakovo romano “Meiste
ris ir Margarita” inscenizacijos 
autorius ir režisierius Šiaulių 
dramos teatro S. Varnas. Spek
taklyje buvo užimti pajėgiausieji 
kolektyvo aktoriai. Dekoracijas 
darė dailininkas N. Livont ir V. 
Kovalčiukas, muzika komp. M. 
Urbaičio.

— Klaipėdoje vyko muzikos 
dekada, skirta uostamiesčio dar-

Is Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos

Vardas ir pavardė

Adresas

(atkelta iš 1 psl.)

atimti motinystės teises. Pagą
sdinimui buvo surašytas “aktas” 
ir Matijošienei liepta pasirašyti, • 
kad yra susipažinus su rašto turi
niu.

Birželio 3 d. mokinius Vid
mantą Noviką, Rūtą Gudonytę, 
Dainių ir Gintarą Matjošius — 
mokykloje mokytojai tardė ir 
vertė rašyti pasiaiškinimus. Vai
kai nesiaiškino ir nieko nerašė.

Nauji pogrindžio 
leidiniai

“Aušra” Nr. 50 (90). 1985 
rugsėjo mėnesį pasirodė naujas 
pogrindžio leidinio “Aušra” nu
meris. Pažymint 45 metų sovie
tinės okupacijos sukaktį buvęs. 
Lietuvos kariūnas savo atvirame 
laiške, pavadintame “Kaip rusų 
tankai balsavo už “Lietuvos Sei
mą”, pasakoja apie skaudžią Lie
tuvos kariuomenės padėtį 1940 
metais; “Mes buvome vienui 
vieni tarp dviejų slibinų iš Vaka
rų ir Rytų...

“Mes, likę gyvi Rusijos impe
rijos piktadarybių liudininkai, 
šaukiame ir šiandien po 45 metų: 
Teisingumo! Laisvės!” — baigia 
savo laišką buvęs karys.

Straipsnyje “Kas tie tikintieji 
piratai?” pritariama užsienio pa- 
baltiečių patriotų ir visų laisvę 
mylinčių žmonių labai reikalin
goms pastangoms atkreipti pa
saulio dėmesį į tikrąją Pabaltijo 
tautų padėtį; dėkojama visiems 
prisidėjusiems prie 1985 liepos 
mėnesį įvykusio Baltijos tribu
nolo Kopenhagoje- taikos ir 
laisvės kelionės Baltijos jūra, pa
sibaigusios laivo “Baltic Star” ke
leivių demonstracija Helsinkyje

bininkams. Šioje šeštoje dekado
je dalyvavo Vilniaus inžinerinio 
statybos instituto folklorinio an
samblio grupė, vad. E. Vyčino,
Klaipėdos muzikinio teatro sim
foninis orkestras, vad. vyr. diri
gento A. Kievišo, operos solistė 
N. Ambrazaitytė, choras “Gili
ja”, vad. R. Songailos, dailinin
kai A. Zubaitė, V. Kumickas, J. 
Leitaitė, violončelistas A. Šivic- 
kis, pianistai A. Maceina, A. 
Staškus, A. Biveinis, S. Eiduko- 
nytė, smuikininkas G. Dalinke- 
vičius, skaitovas R. Kalvelis, ir 
Klaipėdos miesto choras ir voka
linis ansamblis.

S. L. K.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas. 357 Larkfleld Road, Esat 
Northporth, N.Y. 11731. Tel. 516 368-3740. Namų telefonas vakarais 
tik Išimtinais atvejais 518 757-2671. New Yorko ofisai Lito patalpose; 
86 - 01 114th St, Rlchmond HIII, N.Y. 11418. Tel. 718 441 - 2811.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84 - 02 Jamalca Avė. (prie Forest 
P’way St), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbinga* laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296 - 2244.

BUYUS FUNERAL HOME. Mario Tebceira, Jr. laidotuvių direktoriui, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. Wllson Avė.), telef. 344 - 5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti..

BEACH MEMORIAL CHAPEL, 301 Corey Avė., St. Petersburg Bęach, Ra., 
33706. 813 360 - 5577. KENFIELD WOODLAWN FUNERAL HOME, 200 
Pasadena Avė., S, St. Petersburg, Fla. 33707. 813 345-9393. WOODLAWN 
MEMORY GARDENS, 101 58th St., S. St. Petersburg, Fla. 33707.813 345 
-9393.

WORCESTER, MASS.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 70 metų sukakties 
minėjimą Worcesteryje rengia 
VVorcesterio lietuvių organizaci
jų taryba vasario 14, sekmadienį, 
11 vai. iškilmingos mišios Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje. Po 
pamaldų kavutė parapijos salėje. 
Ruošia Lietuvos vyčių 116 kuo
pa.

3 vai. popiet Maironio Parko 
didžiojoje salėje minėjime pa
grindinę kalbą pasakys Eligijus 
Sužiedėlis. Meninę dalį atliks 
Onos Ivaškienės tautinių šokių 
grupė iš Bostono.

Aukos Lietuvos laisvinimo 

JUOZO ANDRIUŠIO Real Estate, namų pardavimas, visų rūšių apdrau
dimai, Income Tax pildymas. Įstaiga veikla naujoj vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 89 - 11 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. Telef. 847-2323- 
(namų telef. 847 - 4477). Įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriušio klijentais.

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Winter Garden Tavern. 
1883 Madlson St., Rldgewood, N.Y. 11227. Telef. 821-6440. Salė vestu
vėms ir kt. pramogoms. Be to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai. Dalia Radžiūnas, sav. — 43 - 04 Junction Blvd., Carona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779 - 5156.

ROMAS PETRAUSKAS, akcijų brokeris, dirba su Thomson McKin- 
non Securities Ine., One State St. Plaza, N.Y.C., N.Y. 10004. Registruotas 
pirkti Ir parduoti akcijas, bonus, options, fondus, commodities, auksą 
ir sidabrą. Atidaryti IRA planus ir tax sheiters. Suinteresuoti skambin
kite 212 482-6962-3.

LIETUVIŲ KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA “AUŠRA ”. WICN-FM. 90.5 
Worcester, MA. Treč. 8 - 9 PM. Penkt. 7:30 - 8?30 PM. Eduardas 
Meilus, Jr. 70 Curtis St., Auburn, MA 01501. T. 617 753 - 7232.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žiburys, sekmadieniais 9-10 
vai. ryto WNWK 105.9 FM. Romas Kezys, 217 - 25 54th Avė., Bayside, 
N.Y. 11384. Tel. 718 229-9134.

DARBI Nl NKO S KAITYTO J AM
formacijųt^ali kreiptis į Trakų 
šauklių rinktinės pirmininką Al
girdą Zenkų, 192 Thompson 
Rd., Webster, Mass. 01570.

J. M.

SKAITYTOJAM palengvinti išsiųsti prenumeratą de
damas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užplildyti ir pasiųsti 
adresu: DARBININKAS 341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.
Prašau pratęsti prenumeratą 1987 - 1988 metam.

bei mitingais ir demonstracijo
mis Stockholme, kas dar kartą 
priminė Maskvos “apžvalginin
kams”, kad tikrasis piratiškas 
užpuolimas Pabaltijyje įvyko 
prieš 45 metus, kai Maskva pa
grobė tris Pabaltijo valstybes.

“Aušra” Nr. 51 (91), 1986 
gruodžio mėnesį pasirodžiusi, 
savo įvadiniame straipsnyje 
“Kalėdiniai apmąstymai” išreiš
kia tvirtą tikėjimą, kad “Kalėdų 
Kristus sutelks visus geros valios 
žmones vienam tikslui; tiesos ir 
meilės atkūrimui mūsų tėvynėje 
ir tautoje”.

Leidinyje atkreipiamas visuo
menės dėmesys į trijų vaikinų 
— Ričardo Andrijausko bei bro
lių Mečislovo ir Gintaro Tarase
vičių sunkią padėtį. 1983 
gegužės mėnesį jie buvo bandę 
pereiti Tarybų Sąjungos — Suo
mijos sieną, už ką KGB iki šiol 
juos terorizuoja, neleisdami mo
kytis, nuolatiniai įsidarbinti, 
nuolat grasinant izoliuoti nuo vi
suomenės; pastoviai gresia fizi
nis susidorojimas.

Spausdinamas lietuvių Moti
nų atviras laiško formos atsaky
mas S. Antonovo motinai. Tęsia
mi spausdinti V. Lapienio “Tary
binio kalinio memuarai”.

Lietuvi, atmink, kad kun. Al
fonsas Svarinskas, kun. Sigitas 
Tamkevičius, kun. Jonas Kasty
tis Matulionis, doc. Vytautas 
Skuodis, Algirdas Patackas, Jad
vyga Bieliauskienė, Vladas La- 
pienis, Romas Žemaitis, Gintau
tas Iešmantas, Povilas Pače- 
liūnas, Antanas Terleckas, Liu
das Dambrauskas, Algirdas Stat- 
kevičius ir kiti neša nelaisvės pa
nčius, kad tu galėtum laisvai gy
venti ir tikėti!

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius me
tus kainuoja tik 15 dol. Visiem kitiem prenumerata 
— 20 dol. metam.
Siunčiu už prenumeratą $.....
Už kalendorių S....
Spaudai paremti $....

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR - NEMOKAMAI 

PRISTATOMI) VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINHJ.
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NENORIAIS
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TAI MUSU VIENINTELE VIETA -
— GAUSI PARODU SALE

KVECAS
JONAS 

.,1933 + 1 97 6

VYTIS
KELIONIŲ IR TURIZMO 

AGENTŪRA

• LĖKTUVAI
• LAIVAI (CRUISES)
• TRAUKINIAI (AMTRAK)
• AUTOBUSAI
• NUOMOJAMOS MAŠINOS
• VIEŠBUČIAI
• ĮDOMIŲ VIETŲ LANKYMAS
• GRUPINĖS KELIONĖS

j LIETUVĄ
MOKĖTI GALIMA VISOMIS KREDITO KORTELĖMIS 

JOKIO EKSTRA MOKESČIO UŽ PATARNAVIMU 
PILNAI APDRAUSTA IR AKREDITUOTA AGENTŪRA”

VYTIS INTERNATIONAL TLAVEL SERVICE 
2129 KNAPP STREET 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL.: 718 769-3300
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Klaipėdos žygiui 65 metai
Sausio 15 sueina 65 metai, 

kaip sukilimo metu buvo paim
tas Klaipėdos miestas ir išvaduo
tas visas Klaipėdos kraštas. Pa
minkle žuvusiems Lietuvos šau
liams įrašyta: “Trūko 500 metų 
vergovės pančiai". Dalelė 
gražiosios Prūsijos, senų lietu
viškų žemių, grįžo Lietuvai!

Pats sukilimo manifestas buvo 
paskelbtas 1923 sausio 9 Ši
lutėje. Sukilimo komitete daly
vavo ir Amerikos lietuviai, 
žymiausias jų buvo Steponas Da
rius, didis patriotas, iš Amerikos 
vykęs kariauti dėl Lietuvos 
laisvės, buvęs Lietuvos karo 
aviacijos lakūnas, vėlihu su 
Girėnu išgarsinę Lietuvą savo 
skrydžiu per Atlantą.

Prisimindami Klaipėdos kraš
to atvadavimo sukaktį, drauge 
prisimename ir visos Mažosios 
Lietuvos kraštą ir jos istoriją.

Iki Vyslos kadaise gyveno 
aisčių gentys — prūsai. Kulmos 
ir Pamedės sritys siekė Vyslą. 
Pasibaigus kryžiaus karams, prie 
Vyslos buvo pakviestas karingas 
vokiečių ordinas — kryžiuočiai. 
Jie 1232 metais persikėlė per Vy
slą ir pradėjo užkariauti taikingas 
Prūsijos gentis. Pasiekė-Nemu
ną ir pradėjo puldinėti Lietuvą.

Šiaurėje, Rygos mieste, buvo 
įsikūręs kitas vokiečių karingas 
ordinas — kalavijuočiai. Ir jie 
nuolat puldinėjo Lietuvą. Abu 
ordinai norėjo užkariauti ir pa
vergti Lietuvą. Atrodė, kad tai 
lengvai jie padarys, nes abu ordi
nai buvo gerai ginkluoti, nuolat 
remiami visos Europos karingų 
riterių. Pirmiausia tie du ordinai 
norėjo susijungti Baltijos pajūrio 
ruože, kad būtų patogiau keliau
ti ir pervežti karinius reikmenis. 
Tai 1252 metais kalavijuočių or- 
dina§, ne kryžiuočiai, pastatė 
Klaipėdos pilį. Žemaičiai bent 
kelis kartus Klaipėdą sugriovė.

The Lithuanian Weakly Publiahed 
by Franciscan Fathers

Tada kalavijuočiai Klaipėdą per
davė kryžiuočiams, nes tiems 
buvo arčiau ir patogiau čia įsit
virtinti. Kryžiuočių ordinui pasi
sekė persikelti per Nemuną ir 
įsitvirtinti Klaipėdos krašte. Iš 
čia jie darė daugybę žygių į 
Žemaitiją ir į visą Lietuvą, bet 
toliau jau nepasistūmėjo.

1410 metais liepos 15 įvyko 
Žalgirio kautynės, kurias laimėjo 
Vytauto ir Jogailos jungtinės ka
riuomenės. Ordino galybė buvo 
amžiams sutriuškinta. Tai buvo 
to meto didžiausia pergalė prieš 
germanus. Vokiečių invazija 
buvo sustabdyta, ir pats 
kryžiuočių ordinas daugiau ne
beatsigavo. Vytautas dėl įvairių 
priežasčių neišnaudojo pergalės 
ir neužėmė visos Prūsijos. 1422 
rugsėjo 26 buvo padaryta Melno 
ežero taika. Čia buvo nustatytos 
sienos. Klaipėdos kraštą palie
kant vokiečių ordinui. Si siena 
nusistovėjo šimtmečiams. Tik po 
500 metų — 1923 — Klaipėdos 
kraštas grįžo Lietuvai.

Ordinas vis labiau nyko. 1454 
krašte sukilo miestai, bajorija ir 
vyskupai prieš ordino valstybę ir 
pasidavė lenkų karaliui Kazimie
rui. Ordinas dar kariavo su len
kais, bet 1468 metais Tomo taika 
jis Lenkijai atidavė Pavyslį ir 
savo sostinę Marijenburg. Ordi
no magistras persikėlė į Kara
liaučių ir prisiekė lenkų karaliui, 
vasalo ištikimybę. Susilpnėjęs 
ordinas dara išgyveno 60 metų. 
1519 magistras Albrechtas dar 
bandė išsivaduoti nuo priklauso
mybės Lenkijai, tačiau nepavy
ko. Tuo metu smarkiai plito pro
testantizmas. Liuterio pataria
mas, Albrechtas perėjo į prote
stantus, pasiskelbė Prūsijos ku
nigaikščiu, o ordino broliai virto 
paprastais dvarininkais.

Kokia gyvenimo ironija — or-

(nukelta į 4 psl.)

Lietuvos laisvinimo veikloje 
žymią spragą sudaro tai, kad ne
turime informacinio-propagan- 
dinio tinklo, įgalinančio plačiai 
ir paveikliai atsiliepti į įvykius 
informuojant bei įtaigojant 
plačiąją krašto visuomenę, vadi
namąją “grassroots”. Juk esama 
nemaža kolonijose gyvenančių, 
ypač išsisklaidžiusių, tautiečių, 
negalinčių dalyvauti veiksnių ir 
kitų centrų tos rūšies veikloje, 
kadangi neturi ryšio, peturi pa
tirties tokios veiklos detalėse, ar 
menkai moka anglų kalbą. Yra 
būdų šias ir panašias kliūtis paša
linti ar apeiti.

Tad kreipiuosi į tuos lietuvius, 
kurie norėtų mūsų veiksnių pa
stangas paremti ne vien tik pini
gine auka. Kviečiu juos būti 
pirmūnais organizuoto informa- 
cinio-propagandinio tinklo suda
ryme. Noriu pabrėžti, kad geras 
anglų kalbos žinojimas tam 
nebūtinas.

Turiu mintyje “trejetukų”, ar 
net “vienetukų” tinklą infor
muoti krašto plačiąją visuomenę 
mus ir kraštą liečiančiais opiais 
klausimais. Tai darytina ne vien 
tik, kaip ligi šiol dažniausiai ne
sėkmingai bandyta, veržiantis į 
didžiąją spaudą, bet panaudo
jant gausią didesnių ar mažesnių 
vietovių, kad ir mažos apimties, 
spaudą. Tuo būdu įvairiuose 
krašto pakampėse girdimais bal
sais informuota visuomenė suda
rytų spaudimą į vyriausybę, kuri 
dažnai negirdi vien tik mūsų bal
so.

Tai yra tik laboratorinis ban artėjančio Vasario 16-tosios,

Vatikano radijo rūmai. Iš čia transliuojama lietuviškai žinių laidos ir pamaldos. Nuotr. 
kun. prof. A. Rubšio

IEŠKANT TALKOS PROVINCIJOJE

dymas, tikintis, jog jam rodant 
viltingo išsivystymo, veiksniai jį 
parems, perims, arba jo patirti
mi remiantis, suorganizuos ką 
nors paveiklesnio. Pagaliau ir 
OSI-KGB terorizmas, nukreip
tas į perilgai tylėjusias komuni
zmo aukas rodo, jog vien veik
snių žygiai be pašaknų paramos 
nesusilaukia pakankame dėme
sio. Juk net ir JAV prezidentas 
kartais šaukiasi tokios paramos.

Tad tuomi besidominčius ir 
pareigą jaučiančius tautiečius 
prašau neatidėliojant įsijungti į 
šį mano manymu svarbų bandy
mą. Kviečiami ir tie, gal ypač 
tie, kurie niekad nėra rašę laiško 
amerikiečių spaudai.

1. Prašau, jei kas turi, mano 
adresu atsiųsti spaudoje užtiktus 
kitų ar pačių rašytus, laisvės bylą 
tiesioginiai liečiančius, laiškus. 
Ypač pageidaujami trumpi laiš
kai. Nurodyti laikraščio pavadi
nimą, adresą ir datą. Tai būtų 
indėlis į laiškų bei minčių “ban
ką”. Jei “bankan” siunčiamo laiš- 
kd autorius leidžia pilnai panau
doti jo rašinį kitiems jį pasi
rašant, prašoma gauti autoriaus 
teisių atsisakymą raštu.

2. Turintieji ar neturintieji 
laiškų pavyzdžių, bet norį daly
vauti tinkle, kviečiami siųsti pa
geidavimus, kuriuo klausimu 
(tpo tarpu tik vienu) laiškų pa
vyzdžių norėtų gauti. Pradžioje 
numatomos pateikti trys temos: 

OSI-KGB klausimu bei Sovietų 
Sąjungos demaskavimo apskri
tai, Atsakymui įdėti sau adresuo
tą (ilgą) voką su pašto ženklu. 
Spausdinimo išlaidoms padengti 
prašau pridėti du 22 centų arba 
tris 17 centų pašto ženklus.

3. Jei gyvena mažesnėse vie
tovėse, nurodyti artimiausią di
desnį miestą ir atstumą į jį. Pasa
kyti, ar numato tam reikalui su
daryti didesnę grupę, ar gal at
stovauja kurios nors organizaci
jos vietiniam skyriui.

PAS PRANCŪZIJOS LIETUVIUS

Lietuvos krikšto 600 metų su
kaktis Paryžiuje buvo paminėta 
lapkričio 22. Kardinolas Lusti- 
ger Notre Dame katedroje už 
Lietuvą aukojo iškilmingas 
mišias, ^kurias koncelebravo Pa
ryžiaus vyskupas pagelbininkas 
Frikart, lietuvių parapijos klebo
nas prel. J. Petrošius ir gausus 
būrys kunigų.

Šiai sukakčiai paminėti Sv. 
Eustachijaus bažnyčioje, Sv. 
Agnės kriptoje lapkričio 18-29 
buvo rodomas vaidinimas “La 
Porte de l’Aurore” (Aušros Var
tai”), kurį pagal Nijolės 
Sadūnaitės dienoraštį paruošė 
bei vaidino Karolina Masiulytė 
— Paliulienė ir Jonas Kristupas 
Mončys.

Tinklo nariai su pageidautais 
laiškų pavyzdžiais iš “banko” 
gaus patari rpų kaip juos panau
doti, pritaikyti rašant savu var
du, Priedu bus nurodymų toje 
srityje patirties neturintiems, 
kaip kreiptis laiškais į vyriau
sybės narius. Bus turima minty
je ir menkai moką anglų kalbą.

Su gilia pagarba ir lietuviškais 
linkėjimais visiems talkinin
kams. Mano adresas: P. O. Box 
2565, Bonita Springs, FL 33959. 
Tel. (813) 992 - 6798.

Vilius Bražėnas

Sadūnaitės dienoraštį teatrui 
prancūzų kalba pritaikė Karolina 
Masiulytė ir Ugnė Karvelytė. 
Rašydama apie spektaklį 
prancūzų spauda atkreipė 
dėmesį į dabartinę sunkią oku
puotos Lietuvos ir jos Bažnyčios 
padėtį. Buvo rašoma, kad 
Sadūnaitės prisiminimai atsk
leidžia jos pačios ir kitų lietuvių 
sąžinės kalinių kančias dėl ištiki
mybės tikėjimui.

Vaidinimas susilaukė didelio 
pasisekimo ir planuojama jį pa
kartoti pavasarį. Šį vaidinimą į 
video juostą įrašė Jonas Rosales 
ir jis bus platinamas prancūziškai 
kalbančiuose kraštuose.

Trijų valandų laidą apie Ni
jolę Sadūnaitę transliavo Notre 
Dame radijas.

Šv. Agnės kriptoje tol, kol 
buvo vaidinami “Aušros Vartai”, 
vyko Prano Gailiaus tapybos ir 
grafikos bei Antano Mončio 
skulptūros paroda.

Miriam Meraitės tapybos 
kūrinių paroda Paryžiaus meno 
mokyklos galerijoje vyko lapk
ričio 12 - 19. Parodoje buvo ek
sponuojama 13 didelio formato 
figūratyvinio meno stiliumi Me- 
reitės sukurtų savo spalvingumu 
ir ryškiais kontūrais pasižymi
nčių paveikslų. Jaunos daili
ninkės pirmoje parodoje ekspo
nuoti paveikslai susilaukė meno 
kritikų ir mėgėjų palankaus įver
tinimo.

Miriam Meraitė yra Izraelyje 
gyvenančio lietuvių rašytojo Ic- 
choko Mero duktė. 1957 gimusi 
Vilniuje, ji kartu su tėvais 1972 
išvyko iš Lietuvos ir įsikūrė Jeru
zalėje. Ten 1982 baigė vietos 
meno mokyklą. Prieš kelerius

(nukelta į 4 psl.)

Iš kelionės tik asilas
negrįžta arkliu
II APAŠTALAS PAULIUS

ANTANAS RUBŠYS 
MANHATTAN COLLEGE

Egip
tiečiai ilgą laiką bandė jį atgauti. 
Atrodo, kad jų pastangos vis dar 
veltui, nes etiopiečių obeliskas 
vis dar Romoje.

Vis dar važiuojame per mie
stą. Po kaire Šv. Grigaliaus 
Didžiojo šventovė. Būdamas po
piežiumi, jis pasiuntė misionie
rius V a. į Britaniją. Po dešine 
kyšo Terme di Caracalla—Kara- 
kalos maudyklių griuvėsiai, — 
nūdien naudojami vasaros ope
ros sezonui. Sako, Aida esti nuo
stabi, — Ramzio pergalės ei
tynėse dalyvauja ir drambliai, ir 
kupranugariai...

Romoje bemaž kiekvienas ak
muo turi savo istoriją. Tik reikia 
priėjo sustoti. Autobusu, važiuo
ti yra per skubu. Rodos, išlipk, 
— išgirsi apie žmones ir jų sie
kius. Ne griuvėsiai, bet žmonės 
ir jų siekiai padaro Romą pa- 
trauklia. Gera po Romą keliauti 
su žiningu asmeniu. Tokiu yra 
kun. Vladas Delinikaitis. Beje, 
jis yra ir santūriai kuklus. Savo

ROMOJE 18

žiningumu svečio neužglušina.

Kadaise Karakalos maudyklių 
aplinkoje buvo pati seniausia, 
Romos miestą sauganti mūro sie
na. Legendos jos statybą sieja su 
karaliumi Serviju Tuliju —VI a. 
prieš Kristų. Archeologai iki šiol 
neužtiko jos likučių. Anot ar
cheologų, seniausi mūro sienos 
likučiai yra iš pirmosios IV a. 
prieš Kristų pusės. Senovinė 
raštija mini ir vartus, kurių sar
gyba tikrino Apijaus vieškelio 
keleivius. Apaštalas Paulius per 
juos įžengė į Romą kalinių vo
relėje. Nūdien vartų nėra. Tik 
vardas yra žinomas: Portą Cape- 
na (Kapeno vartai).

Pravažiavus Karakalo mau
dykles, atsiduriame šiaurioje, 
vienos krypties gatvėje. Iš abiejų 
šonų.mūrinė siena, o užjos sodai 
su vilomis. Esame ant senovinio 
Apijaus vieškelio. Už poros mi
nučių pasiekiame San Sebastia
no vartus, imperatoriaus Aure- 
liano III a. po Kristaus statytoje 

mūrų sienoje. Statyti prieš sep
tyniolika šimtmečių, bet atrodo 
labai šauniai. Nūdien vartuose 
yra įrengtas muziejus. Kadaise, 
Romai esant pagoniškosios im
perijos sostine, jie turėjo Apijaus 
vardą.

Roma neauga aukštyn, bet 
platėja, —auga į šonus, vos pra
važiavus vartus, autobusas atsi
duria gatvėje, kurią supa nauje
sni pastatai. Romos miesto savi
valdybė sąmoningai neleidžia 
keisti senosios Romos veido.

Quo vadis, Domine? šven
tovė. Už puskilometrio nuo San 
Sabastiano vartų yra judri 
kryžkelė. Čia persiskiria du vieš
keliai: via Appia ir via Ardeatina. 
Kairėje prie kryžkelės stovi kukli 
šventovėlė su labai įdomiu vardu 
“Quo vadis, Domine?“ (Kur 
eini, Viešpatie?).

Legenda susieja Quo Vadis, 
Domine? šventovę su Nerono 
persekiojimu ir apaštalo Petro li
kimu. Pasakojimas grąžina į I 
Kristinį šimtmetį, — 64-69 m. 
laikotarpį. Istorija legendą patik
slina. Tacitas savo Metraščiuose 
rašo apie Nerono užmojį atnau
jinti sostinės lindynių kvartalą. 
Atnaujinimą pradėjo su lūšnų 
deginimu. Ta proga pats Nero- 
nas skaitė savo poeziją su muzi
kos palyda. Nelaimei, iškilmių 
metu pasikeitė vėjas ir sudegė 
didelė miesto dalis. Romėnai ap
kaltino patį Neroną, o šis sumetė 

kaltę ant krikščionių. Kilo pir
masis krikščionių persekiojimas 
Romoje. Čia įsiterpia legenda 
apie apaštalą Petrą.

Bijodamas persekiojimo, Pet
ras bėgo iš Romos. Apijaus ir 
Ardeatino vieškelio sankryžoje 
jis sutiko Viešpatį Jėzų einantį į 
Romą. Nustebęs, klausė: “Quo 
vadis, Domine?” Viešpats jam 
atsakė: “Einu vėl numirti... 
Apaštalas Petras suprato, kad 
jam reikia grįžti į Romą ir drąsin
ti persekiojamus tikėjimo bro
lius-ir seseris.

Šventovėlė yra atdara sekma
dieniais. Gidas, paprastai, atk
reipia dėmesį į vyro pėdos įspau
dą akmenyje. Jis esąs Viešpaties 
Jėzaus pėdos įspaudas.

Apijaus vieškelis nuo sank
ryžos dar labiau susiaurėja. O ei
smo abiem kryptimis daug. Au
tobuso šoferis skubinasi. Girdisi 
baimingi aiktelėjimai. Autobu
sas stabteli prie San Calisto kata
kombų. Čia išlipa bemaž visi ke
leiviai. Mudu važiuojame toliau. 
Išlipame stotelėje po išsukimo iš 
Apijaus vieškelio.

Šiuo vieškeliu Paulius 
atėjo J Romę

Apaštalų darbų knyga rašo, 
kad Romos krikščionys, išgirdę 
apie apaštalo Pauliaus atvežimą 
teismui, išėjo jo pasitikti (Apd. 
28, 15). Ir mudu einame lėtu 

žingsniu Apijaus aikštės ir Trijų 
Tavernų linkui. Eismo čia kur 
kas mažiau, turistų autobusai iš 
Vokietijos ir Prancūzijos stovi
niuoja.

Automobilių tik vienas kitas. 
Atrodo, kad tik vietos gyventojai 
naudojasi senuoju Apijaus vieš
keliu. Jo grindinys beveik visur 
šiuolaikinis — juodas asfaltas. 
Tik kur ne kur paliktas senasis 
grindinys iš slidžiai nudilintų pa
plokščių akmenų. Juodo asfalto 
grindinys jau duobėtas, — šiuo
laikinį vieškelį eismas greitai su- 
nešioja. Senasis akmenų grindi
nys vis dar tvirtas.

Apaštalo Pauliaus 
kelionė Romon

Apaštalas Paulius buvo 
atvežtas laivu į Pozzuoli-Puteolį, 
Tirėnų jūros uostą prie Neapo
lio. O iš čia iki Romos yra 208 
km, — Apaštalo laukė šešių ar 
septynių dienų kelionė pėsčio
mis kalinių voroje. Prie Capua 
(Kapuos) kalinių vora pasiekė šį 
garsųjį Apijaus vieškelį, kuris 
atėjo nuo Brindisi — Brandi- 
sium prie Adrijos pajūrio.

Pakelėse apaštalas Paulius 
galėjo stebėti romėnų gyvenimo 
apraiškas. Platūs žemvaldžių 
dvarai driekėsi palei vieškelį. 
Kiekvienas dvaras turėjo po 
tūkstanti ar net daugiau vergų. 
Žemvaldžių vergai buvo 

nuožmiai saugomi dienos darbų 
metu, o naktį laikomi pančiuose.

Žemvaldžiai ir nuožmieji 
prižiūrėtojai bijojo vergų keršto. 
O naktį ir pabėgti vergai bandy
davo. Kadaise Italijos pusiasalio 
ūkininkai padėjo Romai užka
riauti pasaulį, dabar kiti — 
gobšūs žemvaldžai naudojosi 
pjūtimi. Anie ūkininkai buvo 
dingę, jų vietą buvo užėmę dvar
poniai.

Apaštalas Paulius galėjo 
stebėti vergus skinant vynuoges 
ir genėjant vynmedžius. Figme
dis jau seniai buvo persodintas 
iš Rytų, o alyvmedis iš Graikijos. 
Vynmedis, figa ir alyvmedis yra 
trys svarbūs vaismedžiai ir 
nūdienėje Romoje.

Prie Formia kalinių kolona 
stabtelėjo. Čia keisdavosi legio
nierių palyda. Formia buvo 
romėnams reikšminga vietovė: 
Cicerono kapas ir vila — For- 
mianum, kurioje jis buvo 
nužudytas. Tiesa, šis įvykis jau 
buvo uždengtas ištiso šimtmečio 
dulkėmis, tačiau Cicerono asme
nybė visuomet liko svarbi, nes 
siejosi su Romos respublikos žlu
gimu ir imperijos pradžia.

Nuo Formia Apijaus vieškelis 
eina palei Gaetos įlanką. įlankos 
panorama yra žavi. Ir prie Tepra
eina (Teračinos) kalinių vora 
galėjo klausytis jūros bangų 
šnabždesio.

(Bus daugiau)



Literatūros vakaro rengėjai su svečiu. Iš k.: Juozas Kojelis, Salomėja Šakienė, Henrikas 
Nagys, dr. Zigmas Brinkis, Juozas Pupius, Algis Raulinaitis. Nuotr. V. Pluko

Rašytojai su svečiu literatūros vakare. Iš k.: Rūta K. Vidžiūnienė, Elena Tumienė, . 
Henrikas Nagys, Danutė Mitkienė, Bernardas Brazdžionis, Alė Rūta, Pranas Visvydas. 
Nuotr. V. Pluko

XXII-SIS LITERATŪROS VAKARAS LOS ANGELES
Daugiau kaip prieš du dešimt

mečius Lietuvių Fronto Bičiulių 
Los Angeles sambūris, nors ne
gausus, bet judrus ir energingas, 
šalia politinės srities darbų atk
reipė dėmesį į lietuvių lite
ratūros puoselėjimą, surengiant 
kartą metuose dailiojo žodžio va
karus, į kuriuos be vietinių poe
zijos ir beletristikos kūrėjų, pak
viečiami rašytojai iš kitur. Šie
met buvo pakviestas iš Kanados 
poetas Henrikas Nagys, vienas 
iš vadinamų žemininkų.

Jau išvakarėse per radijo va
landėlę “Lietuviškos melodijos 
kalbėjo sambūrio pirmininkas 
dr. Z. Brinkis, kviesdamas at
vykti į šį vakarą, susipažinti su 
H. Nagio kūryba ir juo pačiu. 
Literatūros vakaras įvyko 
gruodžio 5 Sv. Kazimiero para
pijos salėje. Trumpu įvado 
žodžiu pradėjo dr. Z. Brinkis, 
paaiškindamas, kad tokie lite
ratūros'vakarai jau yra virtę tra
dicija ir dailiojo žodžio mylėtojai 
jau neklausia, ar šiais metais bus 
literatūros vakaras, bet tik domi
si, kas atvyks.

Plačiau su svečiu poetu ir jo 
kūryba supažindino Pranas Vi
svydas, jo vienaamžis, kartu stu
dijavęs Vytauto Didžiojo univer
sitete Kaune.

Henrikas Nagys savo 
eilėraščių turiniu ir forma arti
mas žemininkams. Pirmieji jo 
eilėraščiai buvo spausdinami 
1938 m. Ateityje ir kituose peri- 
jodiniuose leidiniuose, jaunųjų 

Žvejų laivas Kurčių marių įlankoje plaukia žvejoti.

a.ntologijoje “Pirmieji žing
sniai“. Nemažai veikalų yra iš
vertęs iš kitų kalbų, daugiausia 
iš vokiečių kalbos.

Pirmuose jo eilėraščiuose 
jaučiama vokiečių lyrikų įtaka. 
Vėliau poetas surado savo kūry
bos kelią. Eilėraščių rinkinys 
“Lapkričio naktys” išėjo iš spau
dos 1947. Kūryboje jaučiama 
Heideggerio ir Nietsches įtaka. 
Čia duodami ir impresionistiniai 
vaizdai. Šiaip jo kūryboje vyrau
ja juoda spalva bei tamsa.

1952 išleistame rinkinyje 
“Saulės laikrodžiai” tamsą pa
keičia šviesesnis vakaras, bet 
melancholinė nuotaika dar ne
praėjusi. Eilėraščių rinkinyje 
“Mėlynas sniegas” 1960 vietoje 
juodos spalvos jau mėlyna; naktį 
pakeičia auštančio ryto prieblan
da.

Už rinkinį “Broliai balti aitva
rai” 1969 jis laimėjo Lietuvių 
rašytojų draugijos premiją. Poe
tui brolis — kiekvienas kenčiąs 
žmogus, bet ypač jis akcentuoja 
brolį lietuvį, kuris skaitęs 
Mažvydo katekizmą, klausęs 
Donelaičio pamokslų, gulėjęs su 
nukankintais miško broliais, 
kalęs kryžių mirusiam tėvui į 
kietą Sibiro žemę.

Henriko Nagio kūryboje daug 
simbolizmo. Jis kalba apie didelį 
medį, išaugusį lig dangaus prie 
turgaus aikštės. Eiliuoja apie 
žemę, pardavusį žemdirbį, kuris 
jos ilgisi ir norėtų grįžti. Buda
pešto baladėje jis tarp Budapeš

to sukilėlių. Jo įtaka žymi ki
tiems jo amžiaus poetams. H. 
Nagys atmeta tradicinę eilėdarą, 
pakeisdamas laisvu ritmu. Jis lai
komas modernaus poetinio 
žodžio kūrėju.

Paskutiniuoju metu H. Nagys 
yra parašęs Krikščionybės su
kakties paminėjimui kūrinį (kan
tatą) “Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva”. Kūrinys, kompozitoriui 
A. Stankevičiui pritaikius muzi
ką, buvo atliktas Toronte jungti
nio choro 1987 lapkričio 14. Čia 
išsakytos šimtmečiais patirtos 
mūsų protėvių kančios. Kantatos 
autorius liks įamžintas mūsų 
istorijoje, nes jis pažadino gilų 
tautinį ir dvasinį atsinaujinimą.

Šiame XXXI-ame literatūros 
vakare savo poeziją skaitė pats 
autorius poetas H. Nagys. Jo 
kūryba auditorijai perdavė Los 
Angeles dramos sambūrio aktorė 
V. Jatulienė ir režisorius P. 
Maželis. Literatūros vakaras; 
buvo paįvairintas Los Angeles 
vyrų kvarteto, kurį sudaro R. 
Dabšys, A. Polikaitis, B. Seliu- 
kas ir E. Jarašūnas. Akomponavo 
muz. R. Apeikytė. Kvartetas — 
gražių, suderintų balsų jungi
nys. Jo visada miela klausyti. Re
pertuaras taip pat kruopščiai pa
rinktas, artistiškai priderinant ir 
judesius. Ir šį kartą kvartetas, 
atlikęs keletą dainų, buvo šiltai 
sutiktas.

Pasibaigus programai, užbai
gos žodyje Algis Raulinaitis, tarp

Klaipėdos žygiui 65
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dinas buvo Marijos garbintojas, 
pasišovęs vienuoliškai gyventi, 
kariauti už krikščionybę. Dabar 
visa buvo išmesta, nusigręžta 
nuo Marijos garbinimo ir pame
stas vienuoliškas drabužis.

Vėliau Prūsija susiliejo su 
Brandenburgu. 1701 metais Fri
drikas I pasiskelbė Prūsijos kara
liumi. Tokiu būdu pagal mažą ai
sčių genties vardą — prūsus 
buvo pavadinta galinga ir karin
ga ordino valstybė, vėliau valdo-' 
ma Hobencolemų karalių, tai 
Prūsija.

1918 lapkričio 11 Vokietija 
pralaimėjo Ląjį pasaulinį karą. 
Tą pačią dieną Tilžėje įsikūrė 
Prūsų Lietuvių Susivienijimo 
Tautos Taryba lietuvių reikalams 
ginti. Ši taryba 1919 balandžio 8 
raštu kreipėsi į Versalio taikos 
konferenciją, kad jiems leistų 
pasinaudoti apsisprendimo tei
se, kad Lietuvai būtų sugrąžin
tas kraštas iki Labuvos, Gum
binės. 1915 metais balandžio 20 
Amerikos Lietuvių Taryba išlei
do peticiją, kurioje reiklavo su
jungti visą Lietuvą ne tik su Vil
niumi, Gardinu, bet ir su Tilže, 
Karaliaučiumi, Gumbine, 
Klaipėda. Po peticija buvo su
rinkta milijonas įvairių tautų 
amerikiečių parašų.

Versalio taikos konferencija 
atėmė Klaipėdos kraštą iš Vokie
tijos ir pavedė valdyti alijantam. 
Už juos valdė prancūzai. Į

kita ko kalbėjo: “Man teko malo
ni pareiga, nes šio vakaro svečias
poetas dr. Henrikas Nagys — 
man seniai pažįstamas. Kartu gy
venome sename Freiburgo mie
ste, kartu lankėme Alberto Lud- 
viko universitetą”. Kreipdama
sis į gausiai susirinkusius svečius 
jis citavo iš poeto H. Nagio 
eilėraščio “Pavasaris užima did
miestį” (Saulės laikrodžiai” psl. 
68):

Miglų apsemtos platumos su
dunda.

Drėgna žemė nubėga drebu
lys.

Ir greitos kojos klykiančių ir 
klumpančių

minių ir dūmai, kvepiantys 
medum,

užlieja vieškelius visus miegui
sto miesto link.”

Ir toliau A. Raulinaitis sakė: 
“Atrodo, kad ir šiandien užliejo- 
me visus vieškelius ir greitke
lius, beskubėdami į šią žodžio ir 
dainos šventę”. Jis dėkojo ir vi
siems kitiems programos daly
viams, juos išvardindamasįtaip 
pat visiems, prisidėjusiems dar
bu prie šio vakaro surengimo ir 
vaišių. Pagaliau dėkodamas 
kreipėsi j visus klausytojus, ku
rie įprasminę savo atsilankymu 
literatūros vakarus ir įgalinę jų 
ruošimą.

Daugelis įsigiję poeto H. Na
gio kūrybos rinkinių, stengėsi 
gauti jo autografą, su juo susi
pažinti, o anksčiau jį pažinoju
sieji pasidalinti įspūdžiais.

Ig. Medžiukas

metai
Klaipėdos kraštą labai uoliai 
skverbėsi ir lenkai.

To krašto lietuviai apsi
sprendė patys pasirūpinti savo 
likimu. Jie sukilo. Sukilėliams 
padėjo jaunutė Lietuvos val
stybė — leido savanoriam daly
vauti sukilime, leido ir šauliams 
ir visokeriopai rėmė sukilimą. 
Taip sukilėlių eilėse atsirado ir 
Stepas Darius.

Sukilėliai sausio 13 be šūvio 
paėmė visą Klaipėdos kraštą. 
Kautynės buvo tik puolant 
Klaipėdos miestą, kurį gynė 
prancūzų įgula. Sausio 15 
prancūzų daliniai iškėlė baltą 
vėliavą, ir sukilėliai savanoriai 
užėmė miestą. Po keletos dienų 
įvyko ir formalus krašto įjungi
mas į Lietuvą. Tai atliko Lietu
vos seimas.

Klaipėdos žygis visame krašte 
sukėlė patriotines nuotaikas, 
ypač tai palietė jaunimą. Vyre
snių klasių mokiniai savanoriais 
vyko į Klaipėdos žygį.

Ne tik Klaipėdos kraštas, bet 
ir visa vadinamoji Mažoji Lietu
va iki Karaliaučiaus yra senos 
istorinės lietuviškos žemės. Apie 
jas Vytautas Didysis sakė: “Tai 
mano tėvų žemė".

Šis lietuviškų žemių grąžini
mas ir įjungimas į Lietuvą turi 
būti tęsiamas ir toliau. Lietuviai 
niekada tų kraštų neišsižadės; vi
sada vieningai sieks, kad visa 
Prūsija būtų nedaloma Lietuvos 
dalis!

PARAPIJOS VEIKLOJE
Los Angeles S v. Kazimiero 

lietuvių parapija jau 37 metus re
guliariai leidžia dvisavaitinį biu
letenį “Los Angeles Šv. Kazi
miero parapijos Lietuvių Ži
nios.” Š.m. biuletenio pirmame 
numeryje klebonas kun. dr. Al
girdas Olšauskas numato šių 
metų parapijos svarbesnius ren
ginius:

1. Kartu su visais lietuviais iš
kilmingai bažnyčioje vasario 21, 
sekmadienį, bus paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės atgavi
mo 70 metų sukaktis.

2. Metinės gavėnios rekolek
cijos vyks kovo 24 - 27. Joms va

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
POLITINIS SIMPOZIUMAS

JAV Jaunimo Sąjungos Wa- 
shingtono skyrius rengia antrąjį 
jaunimo politinį seminarą.. Pir
mas buvo praėjusiais metais ir 
pasižymėjo darbingumu ir-pa
skaitomis. Seminare tada daly
vavo apie 150 jaunuolių.

Ir šiemet vasario 5, 6 ir 7 die
nomis rengiamas panašus semi
naras. Paskaitininkai yra pakvie
sti amerikiečiai iš Senato ir Kon
greso ir aktyvieji lietuvių jauni
mo atstovai.

-. Seminare bus svarstomos įvai
rios temos, kurios kartu paliečia 
ir lietuviškus reikalus. Bus kalba
ma apie Lietuvos klausimą JAV 
kongrese, apie žmogaus teises 
Lietuvoje, apie JAV ir Sovietų 
.Sąjungos branduolinių ginklų 
sutartį, apie ryšius su okupuota 
Lietuva ir kita. Diskusijose daly
vaus Skirma Kondratas iš Žemės 
Ūkio departamento, Algis 
Avižienis iš Valstybės departa
mento, Cynthia Jurčiukonis — 
senatoriaus Riegle patarėja, Li
nas Kojelis — prezidento spec
ialus padėjėjas, Mykolas Dranga 
kalbės apie kultūrinius ryšius su 
Lietuva, Saulius Sužiedėlis —

PAS PRANCŪZIJOS
LIETUVIUS
(atkelta iš 3 psl.)

metus Miriam Meraitė pastoviai 
įsikūrė Paryžiuje, kur dabar pra
deda reikštis savo kūrybą.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
šeštajame kongrese, įvykusiame 
Australijoje, Prancūzijos Lietu
vių Bendruomenei atstovavo Ri
mas Bačkis, Prancūzijos LB tary
bos narys.

Genevieve Carion-Machwitz 
supažindins su savo nauja knyga 
“Legendes de Lithuanie” ("Lie
tuvos legendos”) vasario 20. 
Knygą išleido Federop leidykla.

Apie Lietuvą “L’Aide a l’egli- 
se en detresse” išleido knygą 
“Catholiąues de Lithuanie, une 
eglise militante” (“Lietuvos ka
talikai, kovojanti Bažnyčia”).

Paryžiaus lietuvių artimiau
sias susirinkimas įvyks sausio 17, 
Vasario 20 bus paminėta Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktis.

P.B.K. 

dovaus prel. dr. Ladas Tulaba, 
P.A., iš Romos.

3. Lietuvių Diena, jau 35-oji, 
bus rengiama birželio 19.

4. Parapijos padėkos diena — 
rudens balius ir laimės trauki
mas — pramatoma spalio 16, 
sekmadienį.

Metų eigoje pramatoma at- 
rtaujlnti bažnyčios suolus, kurie 
tarnavę trisdešimt aštuonerius 
metus, atrodo apsibraižę.

Šv. Kazimiero bažnyčios didįjį 
altorių jau puošia dvi naujos žva
kidės, kurios labai derinasi prie 
altoriaus ornamentikos. Žvaki
des suprojektavo arch. Edmun
das Arbas. Žvakides užfundijo 
Mykolas Oksas. L.Ž.K.

Lietuvių ir žydų santykiai ne
priklausomoje Lietuvoje. Taip 
pat kalbės ir Rasa Razgaitienė, 
Viktoras Nakas. '’‘ !

Seminarai ir diskusijos vyks 
JAV Kongreso Rūmuose, Bal
tuosiuose Rūmuose ir Capitol 
Holiday Inn viešbutyje. Taip pat 
bus apankyta Lietuvos pasiunti
nybė, bus daromos susipažinimo 
kelionės po Washingtono mie
stą.

Reikia džiaugtis šiuo jaunimo 
ryžtu pagyvinti lietuvišką poli
tinę veiklą, įsijungti į ją, raštijai 
naujų žmonių ir ne lietuvių tar
pe. Jaunimas ateina jau kaip rim
ta pajėga, kuri atgaivins politinę 
ir visuomeninę veiklą.

Kviečiame ir raginame visą 
jaunimą įsijungti į šį semianrą ir 
parodyti visiems, kad lietuviškas 
jaunimas yra veržlus ir'kad jam 
rūpi lietuviški reikalai.

KNYGA APIE DAIL.
ADALBERTĄ STANEIKĄ

Dailininkas ir diplomatas 
Adalbertas Staneika, gyvenęs 
prie Philadelpbijos ir ten miręs 
1962 metais, susilaukė gražaus 
pagerbimo — Felikso Andriūno 
rūpesčiu išleista puošni mono
grafija. Monografija parengta an
glų kalba. Įdėta gana daug teksto 
apie velionio diplomatinę veiklą, 
apie dailę. Tekstą apie jo dailę 
parašė Paulius Jurkus. Didelė 
dalis klišių yra spalvota, kita da
lis — daugiausia piešiniai pieštu
ku ir anglimi.

Knyga didesnio— monografi
nio formato, išspausdinta Ameri
koje, dabar siuntinėjama spau
dai ir platintojams. Greitai ją bus 
galima gauti Darbininko spau
dos kioske.

— Elytė Mockutė baigė Mas- 
sachusetts Bay College — Office 
Automation. Jos brolis Edvardas 
Mockus — Suffolk University 
Accounting. Tėvai Laima Moc- 
kienė-Price ir Valentinas Moc
kus, bei seneliai Marija Moc- 
kienė-Kruopienė ir Elena bei 
Stasys Mikniai džiaugiasi tokia 
kalėdine dovana ir linki sėkmės 
ateičiai.



HOLOKAUSTAS IR LIETUVIAI

Politinis simpoziumas įvyks 
New Yorke sausio 24, sekma
dienį, 2 vai. popiet Kultūros 
Židinyje. Tema: Holokaustas ir 
lietuviai.

Prelegentai bus adv. Povilas 
Žumbakis iš Chicagos, prof. Ro
mas Vaštokas iš Kanados ir Gin
ta Palubinskaitė iš Washingto- 
no. Simpoziumą moderuos dr. 
Elona Vaišnienė iš Mount Car
inei, Conn.

Tema yra ypač svarbi, nes 
Amerikos nacių medžioklė jau 
yra eksportuojama Kanadai, An
glijai, Australijai ir bandoma įpi
ršti kitiem kraštam. Su kiekviena 
nauja byla, su kiekvienu viešu 
apkaltinimu ir pasmerkimu, 
neišvengiama ir diskusijų pačio
je gyvenamoje aplinkoje apie lie
tuvių tautos vaidmenį Holokau
ste.

Koks buvo tas vaidmuo 1941- 
ais metais? Kaip lietuviai turėtų 
reaguoti į šiandien keliamus kal
tinimus apie įvykius, kurie įvyko 
prieš keturiasdešimt metų? Ko
kie turėtų būti mūsų prioritetai 
lietuvių bendruomenėje? Kokie 
turėtų būti mūsų prioritetai lie
tuvių bendruomenėje? Šie ir kiti 
klausimai bus gvildenami sausio 
24-tos popietę.

Prof. Romas Vaštokas dėsto 
antropologijos mokslą Trent 
Universitete. Jis yra giliai įsi
jungęs į Kanados lietuvių veda
mą veiklą, reaguojant į metamus 
apkaltinimus. Jo straipsniai ir 
laiškai redakcijom yra pasirodę 
šia tema eilėje Kanados didžiau
sių dienraščių. Jis taip pat pa
darė oficialų pranešimą galimos 
nacių medžioklės Kanadoje 
tema teisėjo Julės Deschenes 
komisijai, kuri tyrė ar pradėti to
kią akciją ar ne ir, jei taip, kokia 
ji turėtų būti. Jis yra šiame darbe 
artimai bendradarbiavęs su Ka
nados ukrainiečių visuomene ir 
Canadians for Justice.

Kaipo antropologui, prof. Vaš- 
tokui rūpi genocido klausimai. 
Ar Stalino įvykdytas dirbtinas 
bądas Ukrainoje yra tiek pat 
svarbus kaip vokiečių vedamas 
Holokaustas? Ar visi karo nusi
kaltėliai turi būti teisiami, ar tik 
kai kurie? Kokia yra “Karo nuSi- 

Ž kaltelio” definicija?

NEW BR1TAIN, CONN.
Lietuvos Nepriklausomybės 

atgavimo 70-tosios metinės bus 
minimos sekmadienį, vasario 7.

11 vai. iškilmingas mišias, jau
nimui įnešus Amerikos ir Lietu
vos vėliavas, aukos Šv. Andrie
jaus parapijos klebonas kun. Jo
nas Rikteraitis ir pasakys pritai
kytą tai dienai pamokslą. Giedos 
parapijos choras, vad. Geraldine 
Ganzer-Sintautaitei. Pamaldų 
pabaigoje bus sugiedoti Ameri
kos ir Lietuvos himnai.

2 vai. popiet parapijos salėje, 
396 Church Street, minėjimas. 
Pradės Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės pirmininkas Romas 
Butrimas. Programai vadovaus 
Juozas Raškys. Chorui sugiedo
jus abu himnus ir maldą už 
Tėvynę, kalbės Vasario 16-osios 
tema dr. Alfonsas Stankaitis iš 
Wethersfield, Conn. Choras 
atliks lietuviškų dainų progra
mą. Bus renkamos aukos.

Minėjiman pakviesti kongreso 
atstovė Nancy Johnson, miesto 
burmistras William McNamara, 
valstijos senatorius Joseph Har- 
per ir atstovė Irene Fravreau.

Savaitgalis, vasario 6 ir 7, 
praeis lietuviškoje dvasioje. Lie
tuvos vėliava plevėsuos abi die
nas Central Parke miesto centre.

Vasario 6, šeštadienį, vakare, 
parapijos salėje bus Hartfordo 
tautinių šokių grupės Berželis , 
vad. D. Dzikienės, pasirodymas 
— koncertas.

Apylinkės lietuviai kviečiami 
gausiai mūsų7 renginiuose atsi
lankyti.

SĖKMINGAI PLINTA 
DARBININKO 

IŠLEISTA KNYGA

Darbininko išleista premijuo
ta Alės Rūtos knyga “Margu raš
to keliu” sėkmingai plinta. 
Nemažai jos užsisako tiesiog iš 
Darbininko administracijos. 
Knyga jau yra pasiųsta kai ku
riem platintojam. Nusiųsta ir į 
Los Angeles, kur gyvena pati au
torė ir kur gyvena jos aprašytas 
poetas Bernarda Brazdžionis.

Ten knyga plinta su dideliu 
pasisekimu. Sekmadienį, sausio
3, prie knygos kiosko žmonės
stovėjo eilutėje, kad galėtų įsigy
ti ką tik išleistą knygą. Vienas ir
pastebėjo: Sovietų Sąjungoje 
žmonės stovi prie degtinės krau
tuvės, o čia — prie lietuviškos 
knygos.

Knygą lengva įsigyti tiesiog iš 
Darbininko administacijos. 
Ziūr. skelbimą.

Juozas Balčiūnas

Prieš porą savaičių Kanada 
iškėlė pirmą bylą prieš kana
dietį, kuris kaltinamas žiauru
mais antrojo pasaulio karo metu. 
Spėjama, kad tai tik eilės bylų 
pradžia.

Adv. Povilas Žumbakis, dina
miškas prelegentas iš Chicagos, 
yra užsitarnavęs savo reputaciją 
dėl griežto prisilaikymo prie 
savo principų; ginant eilę OSI 
apkaltintų.

Jo vėliausia kova vyko Detroi
te, ginant lietuvį Alfonsą Pata- 
lauską, kurio byla užsibaigė tik 1 * 3 * * * 
mirtimi. Jis yra gerai žinomas 
lietuvių visuomeninėje veikloje. 
Jis yra autorius “Soviet Eviden- 
ce in North American Courts” 
analizės, kurią išleido Americans 
for Due Process ir yra parašęs 
daugelį straipsnių šia tema.

Per paskutinius pora metų jo 
veikla yra išėjusi į tarptautinę 
areną. Jis Kanadoje ėjo į debatus 
su pagrindinės žydų organizaci
jos vedėju adv. David Matas. Jo 
knyga buvo įteikta teisėjo De
schenes komisijai.

Australijos valdžia kreipėsi į jį 
praeitais metais sovietinių įka
lčių naudojimo problema. Au
stralijos aukštieji pareigūnai yra 
susitikę su juo kaip tik šiuo klau
simu.

Adv. Žumbakiui niekuomet 
nepristinga naujų idėjų, siūlymų 
ir paskatinimų. Tikimasi išgirsti 
vėliausias žinias ne tik apie tai 
kas dedasi mūsų visuomenėje 
reaguojant į šią nesibaigiančią 
krizę, bet ir apie tai kas vyksta 
už Atlanto ir Pacifiko.

Ginta Palubinskaitė yra kilusi 
iš Califbmijos ir dabar dirba Wa- 
shingtone. Ji yra Jungtinio Baltų 
Komiteto direktorės asistentė. 
Jos pareigos apima Kongreso na-

SĄLYGINAI NUTEISTUS PERŽIŪRINT

Kasdien skaitome amerikiečių 
dienraščiuose apie įvairiausius 
nusikaltimus, dažniausiai pada
rytus įvairaus amžiaus jaunuo
lių. Dažnai skaitome ir apie tų 
nusikaltėlių tylas teismuose, 
apie teisėjų liberališkas pažiūras 
ir jų padarytus sprendimus, nu- 
baudžiant tuos nusikaltėlius są
lyginai ir paleidžiant juos į 
laisvę, nežiūrint to, kad jie buvo 
rasti kaltais ir turėtų atlikti 
bausmę kalėjime. Didelė dalis 
tų kriminalistų, nubaustų už pik
tadarystę, už apiplėšimus ir net, 
už pasikėsinimus prieš kitų gy
vybes, yra paleidžiami į laisvę 
iki trijų ar penkerių metų bando
majam laikotarpiui. Jei tame lai
kotarpyje jie vėl nusikalstų, tada 
teismas galbūt nubaustų juos 
kalėjimu ne tik už dabartinę, bet 
ir už anksčiau padarytą piktada
rystę. Tokius sąlyginai nubau
stus kriminalistus prižiūrėti 
New Yorko miestas turi specialią 
įstaigą, taip vadinamą, probation 
department.

Ši įstaiga, norėdama plačiau 
supažindinti apie savo veikla ir 
susilaukti didesnio visuomenės 
pritarimo, sausio 7 savo būstinė- 
New Yorke mieste surengė 
priėmimą ir spaudos konferenci
ją New Yorke leidžiamiems et
niniams laikraščiams. Susirinko 
gan mažokai tų laikraščių atsto
vų. Nuostabų; kad nesimatė nei 
vieno atstoVo iš juodosios rasės 
ar iš ispaniškos spaudos. Iš lietu
vių spaudos tik Darbininkui 
buvo atstovaujama . Jam atsto
vavo Kęstutis K. Miklas.

Šią konferenciją atidaręs šios 
įstaigos komisijonieriaus pava
duotojas Gerry Migliore ir po jo 
plačiau kalbėjęs naujasis šios 
įstaigos viršininkas — komisijo- 
nierius Kevin T. Smyley pateikė 
daug informacijos apie savo įstai
gos veiklą, apie sąlyginai nubau
stų kontrolę, apie jiems pe
rauklėti naudojamus būdus ir 
programas. Paaiškėjo, kad 1987 
metais šios įstaigos žinioje dirbo 
1363 tarnautojai, įskaitant į tą

rių kontaktavimą, paruošimą 
jiems ir Amerikos spaudai pra
nešimų ir pan. Ji darbuojasi lie
tuviško jaunimo tarpe ir rūpinasi 
dabarties įvykiais.

Ginta supažindins mus su jau
no žmogaus perspektyva ir gal
vosena šia aštria problema.

Dr. Elona Vaišnienei teks mo- 
deruoti simpoziumo eigą. Jos di
namiška dvasia ir visuomet ener
gingai vykdomi plačios apimties 
uždaviniai yra gerai pažįstami 
lietuvių visuomenei.

Po pranešimų prelegentai at
sakys į klausimus iš publikos.

Simpoziumą rengia JAV LB 
apygarda, talkinant kitom orga
nizacijom.

Prieš programą bus galima 
gauti karštus pietus, kuriuos pa
ruoš Eugenija Kezienė.

New Yorko ir apylinkių visuo
menė kviečiama į šį svarbų ir ak
tualų simpoziumą apsilankyti. 
Aukos bus skiriamos paremti 
Americans for Due Process veik
lą.

Mūsų visuomenėje dažnai 
kyla tokie klausimai: Ar kas ką 
daro iškelti sovietinių karo nusi
kaltėlių rolę bolševikmetyje? 
Kiek dabar yra bylų prieš lietu
vius? Kada Kazimieras Palčiau- 
skas bus išgabentas į Sovietų Są
jungą? Ką daro mūsų centrinės 
organizacijos šiuo klausimų? Ar 
tikrai Lietuvių Fondas paskirs 
60,000 dol. buvusiam OSI tar
nautojui dr. Sauliui Sužiedėliui 
rašyti istoriją apie lietuvių santy
kius su naciais? Ketip gali įvykiai 
Kanadoje ir ypač Australijoje pa
veikti tai, kas atsitiks Amerikoje? 
Ar Juozui Kungiui tikrai atims 
pilietybę už melavimą apie savo 
amžių? Jei jums opūs šie ir pa
našūs klausimai, tada nepralei
skite šio simpoziumo.

Rasa Razgaitienė

skaičių ir 13 advokatų. Tas per- 
sonalas metaispereitais
prižiūrėjo ir kontroliavo 63,814 
sąlyginai nuteistus nusikaltėlius
ir tam išleido 38 milijonus dole
rių.

Atrodo, kad jaunuolių nusi
kaltėlių nuo 13 iki 15 metų 
amžiaus perauklėjimo progra
ma, pradėta nuo 1984 metų, yra 
pati efektingiausią. Jaunimą yra 
daug lengviau perauklėti, negu 
vyresnio amžiaus. Rezultatai, sa-

— Lawrence, Mass. Jono 
Stundžios iniciatyva bus suruoš
ta lietuvių liaudies audinių ir 
mezginių paroda vasario 1-11 
Heritage State Park, Jackson ir 
Canal St., Lawrence, Mass. 
Priėmimas su vaišėmis vyks va
sario 6, šeštadienį. Apžūrėjimo 
valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 5 vai. popiet.

— Ant a.a. kun. dek. Vaclovo 
Šarkos, Hamburgo ir apylinkių 
lietuvių kapeliono, kapo Ham
burge iš jungtinių aukų įrengtas 
graikiško marmuro antkapis, ku
ris buvo uždėtas ant kapo velio
nio vardadieny.

— ŠALFASS-gos visuoti
niame suvažiavime spalio 31 
Clevelande buvo išrinkta nauja 
sąjungos centro valdyba, kuri 
pirmame posėdy pareigomis pa
siskirstė taip: pirm. Valdas 
Adamkus, vicepirm. ir narys 
spaudos reikalams Vytautas Gry
bauskas, vicepirm. Rimantas 
Dirvonis, sekr. Algimantas Ta
mošiūnas, ižd. Aleksas Laurai
tis, nariai — Renata Zilionienė, 
Romas Puodžiūnas ir Zigmas 
Žiupsnys. Nutarta į centro val
dybą kooptuoti generalinio sek- 
fetoriaus pareigoms Algirdą 
Bielskų iš Clevelando. Oficialus 
centro valdybos adresas: ŠAL- 
FASS centro valdyba arba Lit- 
huanian Athletic Union of N. 
America, c/o Valdas Adamkus, 
15 W 52089th St., Hinsdale, III. 
60521. Tel. 312-655-1936.

Dail. Elena Urbaitytė prie savo kūrinio “Painted Surfaces”.

DAIL. ELENOS URBAITYTĖS 
PARODA

Wantagh, L.L, N.Y., gyvena 
dailininkė Elena Urbaitytė, kuri 
yra gana veikli ir kūrybinga, — 
gana dažnai surengia savo paro
das įvairiose galerijose, dalyvau
ja amerikiečių parodose.

Praeitų metų spalio 27 buvo 
atidaryta jos paroda Phoenix ga
lerijoje, Manhattane. Paroda 
tęsėsi iki lapkričio 21. Šioje gale
rijoje ji ir surengė daugiausia 
savo parodų.
f Dailininkė anksčiau kūrė tik 
tapybinius darbus, vėliau susi
domėjo skulptūra ir parodose iš
statydavo skulptūrinius kūri- 

koma, yra gan geri, ir didelis 
procentas tokių jaunuolių buvo 
atvesta į gerą kelią.

Nepataisomų ir nuolat nu
sižengiančių tų sąlyginai paleistų 
nusikaltėlių kontrolė yra pati 
sunkiausia. Daug pastangų ir 
įrodymų reikia padaryti iki toks 
nepataisomas nusikaltėlis būtų 
uždarytas kalėjime. Ir tai galima 
padaryti tik per teismą šiai įstai
gai reikalaujant. Teismai šiais at
vejais su savo sprendimais nesi
skubina ar neturi laiko tokioms 
byloms duoti eigą. Priežastis — 
teisėjai labai apkrauti didesnėm 

'-bylom. Taip pat trūkumas vietų 
kalėjimuose labai dažnai nule
mia sprendimą, ir toks nusi
kaltėlis vėl būna laisvas. 
Nežiūrint viso to, šios įstaigos 
pastangomis pereitais metais 86 
procentai tokių nusikaltėlių 
buvo pasodinta kalėjiman.

Konferencijos metu spaudos 
atstovai iškėlė daug klausimų, į 
kuriuos prelegentai ir kiti šios 
įstaigos pareigūnai atsakinėjo ir, 
kur reikėjo, papildė gan plačiai. 
Sis priėmimas prasidėjęs 9 vai. 
30 min. ryto, užtrūko beveik tris 
valandas.

(kkm)

DARBININKO premiją 
laimėjusi rašytojos

ALĖS RŪTOS apysaka

MARGU
RAŠTO

KELIU

— .------------------------------ ,
Tai vienintelis toks kūrinys lietuvių literatūroje 

nes apysaka paremta biografiniais atspindžiais ir 
vaizduoja peotą BERNARDĄ BRAZDŽIONį 

t ir jo aplinką bei kūrybą.

— Šia premija atžymėta Darbininko 70 metų sukaktis —

• Išleido Darbininko redakcija.
• Spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyng.
• 281 psl.
• Kaina — 10 dol.

Užsisakyti šiuo adresu:
Darbininkas
341 Highland Blvd.
Brooklyn,N.Y. 11207

J—________ ____________ I

nius. Šioje parodoje buvo ir ta
pyba ir skulptūra, paroda buvo 
pavadinta—“Painted Surfaces“.

Trijų dimensijų skulptūriniai 
darbai buvo padaryti iš 
medžio, metalo ir drobės. Jų pa
viršius buvo intriguojančiai 
nudažytas aliejiniais dažais, 
emaliu, akriliniais dažais. Besi
keičiančios įvairios plokštumos, 
kurios nudažytos įvairiais dažais 
ir įvairiu reljefu — tekstūra, 
sukūrė dramatinę nuotaiką.

Parodos proga išleistas gražus 
lankstukas su vienu spalvotu 
kūriniu. Paroda buvo paminėta 
ir amerikiečių spaudoje: Gallery 
Guide, Artspeak žurr^luose.

Parodoje buvo rodomos trijų 
jos paskutinių parodų vaizda
juostės, kuriom buvo pritaikyta 
kompozitoriaus Felikso Bajoro 
muzika. Šios vaizdajuostės nuo
lat kartojosi, ir turėjo pasiseki
mą. Visi mielai jas stebėjo, nes 
tai padėjo labiau pajusti daili
ninkės meną. Patiko ir šiai pro
gai tinkama muzika.

LIŠ VISUR-1
— Tėv. Liudas Januška, 

0FM, dirbąs Toronto, Ont., 
Prisikėlimo lietuvių parapijoje, 
kuriai vadovauja lietuviai pran
ciškonai, sausio 5 antrą kartą 
buvo ištiktas kraujo išsiliejimo 
smegenyse. Ligonis, po trumpo 
gydymo ligoninėje, jau grįžo į 
namus ir palengva stiprėja.

— Prel. Audrys J. Bačlds, Va
tikano Viešųjų Bažnyčios Reika
lų Tarybos pasekretorius, šve
nčių proga buvo atvykęs kelioms 
dienoms į Washingtoną aplanky
ti savo tėvų.

— Politinių studijų savaitgalis 
Los Angeles, Calif., vyks sausio 
30 - 31 Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėje. Pagal nusi
stovėjusią tradiciją politines stu
dijas organizuoja LB apygarda, 
Jaunimo Sąjunga, Lietuvių 
Fronto Bičiuliai ir Baltų Laisvės 
Lygos lietuvių sekcija. Svarsty- 
bose dalyvaus ir pagrindinę kal
bą pasakys Lietuvos rezistentas, 
sovietų Gulage septynerius me
tus kalintas prof. Vytautas Skuo
dis, atvykęs iš Chicagos.

— Inž. Vytautas Kamantas, 
Pasaulio LB valdybos pirminin
kas, su žmona dalyvavęs Austra
lijoje vykstančiame PLJS Kon
grese, atsiuntė Darbininkui 
sveikinimus.

— Los Angeles, Calif., Aka
deminis Skautų Sąjūdis rengia 
metinę šventę sausio 24, sekma
dienį, Tautiniuose Namuose, 12 
vai. dienos ASS nariams metinė 
sueiga. 1:30 vai. popiet laukiami 
ir svečiai pietums ir paskaitai, 
kurią skaitys istorikas fil. Jonas 
Dainauskas iš Chicagos tema: 
“Dabartinė pogrindžio spauda”.

— Angelės Nelsienės, LB Va
karų apygardos valdybos pirmi
ninkės, debiutinis pasirodymas 
televizijoje buvo labai sėkmin
gas. Prel. J. Kučingio prašoma, 
ji gruodžio 13 dalyvavo CBS Los 
Angeles stoties programoje “To
day’s Religion”. Keturių asmenų 
grupė, atstovaudama įvairioms 
religijoms, svarstė religijos 
būklę Sovietų Sąjungoje. A. 
Nelsienė, nors ir pirmą kartą da
lyvaudama televizijos programo
je, labai gražiai formulavo savo 
mintis principiniais klausimais 
apie tautybės ir religijos ryšį ko
voje prieš ateistinį komunizmą.

— Muz. Arūnas Kaminskas 
pasitraukė iš Chicagos Lietuvių 
Operos dirigento pareigų.

— Berželis, Hartfordo Tauti
nių šokių grupė, nuoširdžiai 
kviečia visus apylinkių lietuvius 
į jų metinį koncertą-vakarą, ku
ris įvyks vasario 6, šeštadienį, 7 
vai. vak. S v. Andriejaus parapi
jos salėje, New Britain, Conn. 
Bilietus įsigyti ir stalus rezer
vuoti galima pas Saulių Dziką 
521-6058 arba, pas Liną Balsį 
729-9708. Program atliks 
Berželio šokėjai, visuomenės šo
kiams gros Keziu orkestras iš 
New Yorko.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. F. Beliajus, Denver, 
Colo., A. Girskas, Hot Springs, 
Ark., N. Gimys, So. Plainfield, 
N.J. Sveikinam naujus skaityto
jus ir dėkojam užsakytojams. 
Naujiems skaitytojams Darbi
ninko prenumerata pirmiems 
metams tik 15 dol. Atnaujinant 
— visiems 20 dol. metams.



BALTIC 
TOURS

J Palangę Ir] Klaipėdą ekskursijos su pernakvo- 
jimu bus galimos kiekvienai grupei, taip pat dienos 
ekskursijos j Panevėžį ir j Druskininkus.

1988 M KELIONES | LIETUVĄ
21 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
21 dienų — Lietuva ir Lenkija
Kelionė 755 — liepos 5-25 — $2,459
Kelionė 855 — rugpjūčio 9-29 — $2,459
Kelionė 955 — rugsėjo 6-26 — $2,459
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuje — 11, Rygoje 4, Vilniuje 1, . 
Varšuvoje 2

20 DIENŲ KELIONĖ SU 15 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Šveicarija
Kelionė 526 — gegužės 26 — birželio 14 — $2,279
Vilniuje 16 naktų, Maskvoj 1, Ziuriche 1
20.DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Baltijos valstybės, Suomija, Rusija
Kelionė 620 — birželio 20 — liepos 9 — $2,649
Jaunimo grupės kelionė — Gaudeamus — universiteto 
studentų festivalis, Vilnius, liepos 1-3, Helsinky 1, M/S 
George Ots iki Tallino, Talline 2 naktys, Rygoj 2, Vilniuj 
11, Leningrade 2
20 DIENŲ KELIONĖ SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
20 dienų — Lietuva, Rusija, Švedija, Suomija
Kelionė 705 — liepos 5-24 — $2,769
Kelionė 809 — rugpjūčio 9-29 — $2,769
Maskvoj 2 naktys, Vilniuj 10, Leningrade 2, Stokholme 2, 
nakties kelionė laivu į Helsinki, Helsinky 1
17 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
17 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 510 — gegužės J,0 - 26 — $1,949
Kelionė 607 — birželio 7-23 — $2,049
Varšuvoje 1 naktis, Vilniuj 11, Waršuvoje 2, Ziuriche 1
16 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
16 dienų — Lietuva, Lenkija, Šveicarija
Kelionė 555 — gegužės 10 - 25, $1,899
Varšuvoje 1 naktis,, Viįniuj 8„V aršuvoje 1, Krokuvoj 2, V ar-. , 
šuvoj T, Ziuriche 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
Kelionė 106 — spalio 6-20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14-28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12-26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinkyje 2
14 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
14 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 303 — kovo 3-16 — $1,349
Teatrai Klaipėdoje, Panevėžy, Vilniuje, Kaune ir Kaziuko 
mugė -
Kelionė 103 — lapkričio 3 - 16 — $1,349
Kelionė 128 — gruodžio 28 — sausio 11 — $1,629
Naujų Metų sutikimas, Vilniuje 11 naktų, Helsinky 1
15 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Šveicarija
Kelionė 714 — liepos 14-28 — $2,039
Vilniuje 11 naktų, Ziuriche 2
15 dienų — Lietuva, Suomija
Kelionė 106 — spalio 6 — 20 — $1,899
Vilniuje 11 naktų, Helsinky 2
15 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
15 dienų — Lietuva, Rusija, Suomija
Kelionė 614 — birželio 14 — 28 — $2,399
Kelionė 712 — liepos 12 - 26 — $2,399
Kelionė 816 — rugpjūčio 16-30 — $2,399
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
13 DIENŲ KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva
Kelionė 512 — gegužės 12-24 — $1,869
Kelionė 915 — rugsėjo 15-27 — $1,969
Vilniuje 11 naktų
13 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
13 dienų — Lietuva, Rusija
Kelionė 516 — gegužės 16 - 28 — $1,969
Maskvoje 2 naktys, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2
10 DIENŲ KELIONĖS SU 7 DIENOMIS LIETUVOJE
10 dienų — Lietuva
Kelionė 999 — rugsėjo 15-24 — $1,729

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS 
293 AUBURN ST. 

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8080

1988 METŲ. KELIONES 
J LIETUVĄ IŠ MONTREALIO

• 10 dienų Lietuvoje gegužės 13-27 — $1460 U.Š.
15 dienų Lietuvoje birželio 24 - liepos 11 — $1890 U.S. 

Dėl informacijų kreiptis:
L. Stankevičius 
1053 Cr. Afbanel 
Duvemay, Lavai, Que. 
Canada H7G 4K7 
Tel. 514 669 - 8834 '

Sieninis kalendorius 1988 me
tams su kasdien nuplėšiamais la
pukais, papuoštas spalvotų vy
tim, išleistas Londone “Nidos” 
spaudos klubo, gaunamas ir Dar
bininko Administracijoje 
Nuplėšiamų lapukų antroj pusėj

kasdien duodama ar tai lietuvių 
rašytojų ar poetų kūrybos ištrau
kos, primenamos sukaktys. Ka
lendoriaus kaina su persiuntimu 
10 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn 
N. Y. 11207. INTERNATIONAL

ATOSTOGŲ AR PASTOVIAM APSIGYVENIMUI 
NUOSAVYBĖS, IŠNUOMAVIMAI.

Atvykite j saulėtus Pietinės Floridos pajūrius, įsi
gyti namus ar investacijai. Mes galime jums pagelbėti 
surasti puikias nuosavybes pagal jūsų pageidavimę 
bet kur nuo Fort Lauderdale iki West Palm Beach.

Kreiptis:

\VinterHarbor

MILDA LIKTORIUS 
OFISE: 305 - 781 - 5500 
namuose: 305 - 491 - 4494

AŠ KALBU LIETUVIŠKAI!

LITHUANIA 700 YEARS
(IN ENGLISH, 458 PAGES)

Parašyta J. Puzino, A. Geručio, J. Jakšto, A. Budreckio ir St. 
Lozoraičio. įvadas R. Sealey. Šešta laida, puošniai išleista. 
Puiki dovana kitataučiam Ir lietuviam, naudojantiem tik anglų 
kalbą. Platina: Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Užsakau “Lithuania 700 Years” už 18 dol. Persiuntimas — 
, postage 1 dol. • ;; ; - •• •’•. -t . :.

Vardas, pavardė.......... ................. ......................_........................

Numeris, gatvė.... ................................................ . ........... . ...........

Miestas, valst’ia, Zip..._...................................... 4........................

NAUJI LEIDINIAI
A. Balašaitienės, Skeveldros, 

romanas, 10 dol.
J. Gliaudos, Ganytojas ir vil

kai, 11 dol.
J. Gliaudos, Kovo ketvirtoji, 

romanas, 4 dol.
K. Pažėraitės, Svetimi vėjai, 5 

dol.
A. Gustaičio, Pakelėje Ij 

pažadėtųjų žemę, eilės, 10 dol.
S. Ylos, Jurgis Matulaitis, 5 

dol. * * t

Lithuanian Heritage — Jig'- 
saw puzzle. Seniem ir jauniem 
įdomus žaidimas — iš spalvotų 
gabaliukų sudėstyti Lietuvą su 
jos didvyriais, jūrą, miškais, 
ežerais, upėmis ir laukais. Pri
dėtas istorinis katalogas anglų 
kalboje. Tinkama dovana vi
siem. Dėžutė siunčiama vista 
tik už 12 dol. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Bfboklyn, 
N.Y. 11207.

DEXTER PARK
Įgl PHARMACY
*58^ Wm. Anas tąsi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE
(Cor. 77th Street)

W«odhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER

296-4130

Remkime Tautos Fondą ir 
padėjome finansuoti ELTA biu
letenių leidimą šeštomis kalbo
mis. Jie pasiekia visą laisvąjį pa
saulį, informuodami apie tikrą 
padėtį okupuotoje Lietuvoje. 
Neužmirškime Lietuvos Laisvės 
Iždo, pagerbdami savo artimuo
sius ir jų atminimą. Aukos Tau
tos Fondui nurašomos nuo fede- 
ralinių mokesčių (IRS Tax 
Exempt No. 51-0172223). Aukas 
siųsti adresu: Tautos Fondas, 
Lithuanian National Founda- 
tičn, Ine., P. O. Box 21073. 
Woodhaven, N.Y. 11421. >

A. Maceinos, Orą et labora, 
10 dol.

A. Rubšio, Islamas — religija, 
kultūra, valstybė, 5 dol.

P. Jurkaus, Kai Vilniaus liepos 
žydi, 10 dol.

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, muzikos plokštelės bei 
įvairūs suvenyrai gaunama Dar
bininko administracijoje, 341. 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Nr. 8807/M
Nr. 8808/F

Nr. 8809/M

Nr. 8810/F

Nr. 8811/M

4

LITHUANIAN COOKERY
in Engllsh, 316 pages, price 10 dol.

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga 
su plastikiniu apianku. Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 10 dol. Parsiuntimas 
ir Postage 1 dol.

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zlp

RITA PAUPERIENĖ, Įstaigos vedėja

G.T. INTERNATIONAL dėkoja visiems klientams, 
kurie prisidėjo prie sėkmingo kelionių j Lietuvę sezo
no.

G. T. INTERNATIONAL tvarko visus kelionių reika
lus oro, vandens ir sausumos keliais. Turizmui ar 
biznio kelionei kreipkitės pas mus.

G.T. INTERNATIONAL padeda sudaryti iškvietimo 
dokumentus artimiesiems iš Lietuvos.

NORI PASAULIO PAMATYTI?
KREIPKIS J G.T.

G. T. INTERNATIONAL, INC.
10401 S. ROBERTS ROAD 

PALOS HILLS, ILLINOIS 60465 
TELEFONAS: (312) 430 - 7272

G.T. INTERNATIONAL 
1988 EKSKURSIJŲ TVARKARAŠTIS

Nr. 8800/SA

Nr. 8801

Nr. 8802/F

Nr. 8803/M

Nr. 8806/F

Pietų Amerika: 5 d., Rio, Iguassu Falls,
4 Buenos Aires birželio 7-18
Lietuva 15 d., Maskva 2 d., gegužės - 
16 - birželio 3
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., birželio 13-29.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., birželio 
14-2 6
Lietuva 10d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d., liepos 18— 
rugpjūčio 3.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., liepos 19-31. 
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Amsterdamas 3 d. rugpjūčio 15-31. 
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugpjūčio 
16-28.
Lietuva 10 d., Maskva 1 d., Leningradas 
1 d., Vakarų Vokietijoje (Octoberfest)
5 d., rugsėjo 19 - spalio 7.
Lietuva 9 d., Maskva 2 d., rugsėjo 20 - 
spalio 2.

KASOS narių ir visuomenės žiniai pranešame, kad jau galima užsisakyti VISA kredito 
korteles. Jos yra gražios, lietuviškos ir patogios visiems, kurie nori naudotis šiuo praktišku 
patarnavimu.

Dėl informacijos apie VISA korteles kreipkitės į KASOS įstaigą darbo valandomis.

FEDERALINĖ LIETUVIŲ KREDITO UNIJA

LITHUANIAN FEDERAL CREDIT UNION

Centras: 86 - 01 114th St, Rlchmond Hlli, N.Y. 11418 
Tel. (718) 441-6799

■nI

Skyriai: Chicagoje, Cicero, St. Petersburge, Detroite, Waterburyje 

Aktyvas: 65 milijonai dolerių «

KASOJE mainomi čekiai, priimami Sočiai Security Indėliai, Išduodami Mo- 
ney Orders ir nemokamai duodamas čekių rašymo patarnavimas.

KASA moka didesnius mokesčius už reguliarias sutaupąs Ir certlfikatus, negu kiti 
bankai.

KASA palankiom sęlygom duoda paskolas, tvarko palikimus ar valkų fondus ir 
, atlieka kitus bankinius patarnavimus.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

KASOS jstaiga Rlchmond HIII veikla šešias dienas savaitėje: pirmadieniais Ir ket
virtadieniais nuo 9 Iki 7:30 v.v., antradieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 9 
iki 5 v.v., šeštadieniais nuo 9 Iki 2 vai. popiet. 4 . .. ~

Anie paskolų ir certlflkatų palūkanų pasikeitimus prašoma teirautis KASOJE 
darbo valandomis. Per t.l.fon, arba paMu Jums bus sutelktos vėliausio. IntormacHos.



KULTŪROS ŽIDINIO REIKALAIS
Pradedant naujuosius metus, 

pažvelkime į Kultūros Židinio 
problemas. Židinio išlaikymas, 
kaip jau buvo anksčiau minėta, 
darosi vis sunkesnis. Pajamos 
mažėja, o išlaidos didėja. Meti
nis deficitas jau siekia 10,000 do
lerių ir dėl to Židinio iždas nuor 
latos tuštėja. Kas bus toliau? Iš 
kur gauti daugiau pajamų? Buvo 
mažiau rūpesčių, kai bingo žaidi
mai duodavo daug didesnį pelnų 
ir suteikdavo net pusę metinių 
pajamų. Dabar jau treti metai, 
kaip bingo pelnas vos trečdalį iš
laidų padengia. Iš ko tada Židi
nys pragyvena? Šalia bingo, pa
jamų šaltiniai yra nario mokes
čiai, iždo plalūkanos, patalpų 
naudojimo mokesčiai ir įvairios 
aukos. Deja, jų visų yra per- 
mažai. ; t

Jeigu norime dar bent keletą 
metų Židinį išlaikyti, būtina im
tis žygiu tam tikslui sutelkti dau
giau lėšų. Pirma, reikia padidinti 
mokestį mokančių narių skaičių. 
Antra — pakelti metinį mokestį 
nuo 10 iki 20 dolerių. Trečia — 
pakelti mokestį už patalpų nau
dojimų. Daug kam tie pasiūly
mai nepatiks, bet kitos išeities 
nėra. Nebent atsirastų tiek do
snių aukotojų, kad Židinio nau
dojimas būtų ir toliau labai pi
gus, arba nemokamai prieina
mas. Stebint, kaip aukos kasmet 
mažėja, tam vilties irgi beveik 
nėra.

Viena opiausių Židinio pro
blemų yra patalpų naudojimas ir 
su tuo susijęs pajamų klausimas. 

A. A.
PRANUI PADVARIEČIUI 

okupuotoje Lietuvoje Kaune amžiams iškeliavus, ve
lionio broliui Vincui Padvariečiui ir jo šeimos nariams 
čia ir ten okupuotoje Lietuvoje reiškiu gilią užuojautą.

....- ^^“fazįJhiėraŠ ifacduskas 
kaimynas ir parapietis

A. A.
PRANUI PADVARIEČIUI

okupuotoje Lietuvoje, Kaune, mirus, velionio broliui, 
mūsų valdybos nariui Vincui Padvariečiui ir jo šeimai 
bei visiems kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuo
jautą.

VIOLETA - MARIJA 
GRABNICKAITĖ

Sausio 20 d. sueina 5 metai kaip ta baisi tragedija 
atėmė mums mylimą dukrelę, sesutę ir anūkę. Violeta 
žuvo Lake Wales, Floridoje, pačioje savo gražiausioje 
jaunystėje, teturėdama tik 17 metų amžiaus.

Prašome prisiminti tą šviesiaplaukę, su mėlynom 
akytėm mergaitę, kuri taip didžiavosi kad ji yra lietu
vaitė Ir kuri su savo šypsena pralinksmindavo visus, 
kurie ją pažinojo.

Miela Violeta, tu mūsų širdyse visuomet būsi 
gyva...

' ****
Liūdinti mamytė — Milda Grabnickienė 
Sesutės — Kristina ir Alina 
Brolis Gintaras ir seneliai— 
Marija ir Zigmas Grabnickai

Žinia, kad lietuviškų renginių 
skaičius yra žymiai sumažėjęs. 
Daug savaitgalių Židinio salės 
būna tuščios ir jokios naudos ne
neša.

Beieškant pajamų šaltinių, ad
ministracija yra priversta patal
pas nuomuoti kitataučiam ir jų 
organizacijom. furime pa
stebėti, kad kitataučiai moka 
bent dvigubai daugiau už patal
pas ir palieka jas tvarkingiau, 
negu mūsiškiai. Deja, mes nega
lime jiems užleisti patalpas kiek
vieną savaitę, nes pirmenybė 
turi būti lietuvių organizacijom.

Tačiau mūsų organizacijos ne

ŽUVO ANDRIUS IGNAITIS
Andrius Ignaitis, VVoodhave- 

ne gyvenęs, Lietuvoje buvęs fi
zikos ir matematikos mokytojas, 
žuvo sausio 5, per savo gimta
dienį, baigęs 80 metus. Buvo 
išėjęs pas savo bičiulius į Middle 
Village pažaisti šachmatais. Ten 
liko ir nakvoti. Atsikėlęs labai 
anksti, išėjo ir pateko ant Long 
Island traukimo linijos. Praeida
mas traukinys jį nubloškė į ce
mentinę sieną ir užmušė.

Buvo pašarvotas M. Shalins 
laidotuvių namuose, palaidotas 
sausio 8, penktadienį, iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios Cy- 
press Hills kapinėse. Liko 
žmona Filomena, dantų gydyto
ja; sūnus Rimas, baigęs M IT in
stitutą ir gyvenąs Bostone. Taip

liko ir brolis Vincas,pat
pasižymėjęs čiuožikas, dailiojo

LB New Yorko apygardos 
v ai d y h .a 

tik nenoriai už patalpas moka, 
arba visai nemoka, bet taip pat 
yra nerangios bei netvarkingos 
su rezervacijom ir užmokesčiu. 
Metų eigoje ne kartą būna taip, 
kad patalpas užsakamos be jokio 
užstato ir paskutiniu momentų 
atšaukiamos. Taip Židinio salės 
ir lieka tuščios, o kitataučiai mie
lai būtų išnuomavę ir sumokėję.

Židinio administracija mielai 
rezervuotų patalpas saviškiam, 
jeigu tik jie užsakytų iš anksto, 
laikytųsi savo planų ir laiku bei 
pilnai užsimokėtų. Net ir prie 
geresnės tvarkos priėjus, patal
pų mokesčius reikės pakelti, nes 
kitaip renginių pajamos nepa- 

čiuožimo meisteris, instrukto
rius, turėjęs net savo dailiojo 
čiuožimo mokyklą, iš profesijos 
— teisininkas, gyvenąs Toronte.

Andrius Ignaitis gimė 1908 
sausio 5 Parausių kaime, Ketur
valakių valsčiuje, Vilkaviškio 
apskrityje, 1926 baigė Rygiškių 
Jono gimnaziją Marijampolėje, 
1933 — Vytauto Didžiojo uni
versiteto gamtos — matematikos 
fakultetą. Buvo diplomuotas fizi
kas. 1933 metų rudenį atvyko 
mokytojauti į Telšius, į valsty
binę Vysk. M. Valančiaus vardo 
gimnaziją, paskui mokytojavo 
Švėkšnoje, Šiauliuose ir Kaune. 
Karo metu pasitraukė į Vokieti
ją, gyveno Mūnchene, organiza
vo V. Gailiaus ir M. Šlažo vokiš- 
kai-lietuviško žodyno antrąją lai
dą ir joje bendradarbiavo. J 
Ameriką atvyko 1949 ir apsigy
veno Brooklyne.

Velionis mėgo sportą, dalyva
vo vasaros ir žiemos sporto šako
se, steigė ateitininkų sporto klu
bą Achilą ir buvo to klubo pirmi
ninkas, buvo ilgametis LGSF 
gen. sekretorius. Įvairiais mok
sliniais klausimais rašė spaudoje, 
domėjosi lietuviška moksline 
veikla, skaitė daug spaudos. 

A. A.
ANDRIUI IGNAIČIUI

tragiškai žuvus, žmoną, bičiulę Filomeną, sūnų Rimą, 
brolį Vincą ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir drau
ge liūdi.

- Neto Yorko Lietuvių Fronto Bičiuliai

Nijolė ir Almus Šalčiai

Staiga mirus išeivijos spaudos publicistui
AL. GIMANTUI — 

ALEKSANDRUI ASTAŠAIČIUI,
žmoną Benitą, dukrą Dainą su vyru, sūny Algį užjaučia 
ir kartu graudžiai liūdi.

A.A.
ANDRIUI IGNAIČIUI

mirus, žmonai, kolegei Filomenai, sūnui Rimui ir bro
liui Vincui bei kitiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

N e te Y o r ko ir Neto Jersey
Lietuvių Dantų Gydytojų Draugija

A.A.
ANDRIUI IGNAIČIUI

tragiškai žuvus, jo žmonai Filomenai ir sūnui Rimui 
skausmo valandoje reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 
kartu liūdime.

New Y orka Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga

dengs net šviesos ar šildymo iš
laidas. Pasekmėje to, žinoma, 
prisieis pakelti ir įėjimo mokestį. 
Ir tas daug kam nepatiks.

Jeigu norime likti lietuviais ir 
turėti savo lietuviškus namus, 
turime pasiaukoti ir truputį dau
giau pakratyti savo kišenius. Tik 
ką įsikūrę Amerikoje, tautiečiai 
mažiau gailėjosi dolerio ben
driem reikalam ir buvo dosne
sni. Dabar dauguma jau finansi
niai pajėgūs, ne vienas turi nuo
savybes ir bankų sąskaitas, bet 
dosnumas lietuvybei išėjo iš ma
dos...

Nesiimant pamokslauti, turi
me pabrėžti, kad reikalas yra la
bai opus ir būtinas sprendimo. 
Jei nepadidės aukos, nariai ne
mokės mokesčių ir jų eilės 
neaugs, o lietuviai ir toliau ne
sirūpins tvarkingai užsakyti ir 
apmokėti už patalpas, Židinio 
administracija bus priversta im-

NEW YORKE
P. Šilbajoris iš Woodbu- 

ry,N.Y., atnaujindamas prenu
meratą, pridėjo 50 dol. auką. Jau 
keleri metai iš eilės jis yra dos
nus spaudos rėmėjas. Darbinin
ko administracija labai dėkoja.

Kazys Grubinskas iš So. Bos
ton, Mass., jau eilę metų gausiai 
remia spaudą ir šiemet pridėjo 
prie prenumeratos mokesčio 50 
dol. Labai ačiū. -

Algirdas Reventas iš Hous- 
ton, Texas, nuolatinis Darbini- 
nįnko rėmėjas, atsiuntė prenu
meratos mokestį, pridėdamas 50 
dol. auką kalendoriaus išlaidoms 
ir šiaip spaudai paremti. Labai 
dėkojame.

Kun. A. Grigaitis iš Putnam, 
Conn., kiekvieneriais metais 
prideda Darbininkui auką. Ir 
šiemet prenumeratą atnaujino 
su 40 dol. Nuoširdus ačiū.

Dr. A. Noakaitė-Dunajewski 
iš Ozone Park, N.Y., atsiuntė 
Darbininko prenumeratą su gra
žiu laišku, pridėdama 40 dol. 
auka. Administracija dėkoja. 

tis labai nepopuliarių, bet neiš
vengiamų priemonių. Laukiame 
konkrečių pasiūlymų ir teigia
mos reakcijos padėčiai pagerinti.

Kultūros Židinio Valdyba,
355 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207

P.S. Kultūros Židinio salės 
būtų labiau prieinamos naudoji
mui, jei būtų normaliai prižiūri
mos. Konkrečiai: sausio 9, šešta
dienį, salė buvo išnuomota kita
taučių vestuvėms, o sausio 10, 
sekmadienį, vyko Maironio 
minėjimas. Deja, kieme sniegas 
nebuvo nuvalytas ir lankytojams 
nebuvo vietos kur palikti savo 
automobilius. Dauguma
žiūrovų, atvykę ir pamatę tokią 
nepakenčiamą padėtį, grįžo. Tai 
tikrai neprisideda prie Kultūros 
Židinio ateities pagerinimo. 
(Darb. Red.)

Jonas Kackelis iš Northamp- 
ton, Mass., daugelį metų uolus 
spaudos rėmėjas, prie prenume
ratos mokesčio pridėjo 50 dol. 
auką. Dėkingi Darbininko leidė
jai.

Juzė ir Juozas Žukai iš Port 
Washington, N.Y., daugelis 
metų atsiunčia aukų. Ir šiemet, 
atnaujindami Darbininko pre
numeratą, pridėjo 40 dol. auką. 
Padėka spaudos geradariams.

Stasys Rudys iš VVorcester, 
Mass., irgi žino, kad Darbinin
kas nėra turtuolis ir reikalingas 
savanoriškos pagelbos, nes laik
raščio leidimas darosi vis bran
gesnis. Tad su ateinančių metų 
prenumerata atsiuntė 50 dol. 
Nuoširdus ačiū.

Edward Baltrūnas iš Brook
lyn, N.Y., jau penkeri metai pa
lengvina Darbininko sunkumus 
žymiomis aukomis. Jo pasišven
timą lietuviškai spaudai patvirti
na ir šiais metais su prenumera
tos atnaujinimu atsiųsti 50 dol. 
Labai ačiū.

A. Griška iš Richmond Hill, 
N.Y., ilgametis mūsų laikraščio 
skaitytojas ir rėmėjas, jau treti 
metai spaudos palaikymui pride
da dvigubai daugiau nei pati pre
numerata. Nuoširdžiai dėkoja
me ištikimam rėmėjui.

Mrs. A. M. Trainis iš Rich
mond Hill, N.Y., nuolatinė Dar
bininko palaikytoja. Kaip perei
tais, taip ir šiais metais atsiuntė 
su prenumerata 40 dol. Džiau
giamės, kad atjaučiami spaudos 
leidimo sunkumai.

Albinas Žvinys iš Milford, 
N.Y., nuolatinis mūsų laikraščio 
palaikytojas, atnaujindamas pre
numeratą, atsiuntė 40 dol. Labai 
ačiū.

Lietuvos Atsiminimų radi
jas, vadovaujamas dr. J. Stuko, 
ruošia ekskursiją į gamtos grožiu 
žavingą Aliaską. Ekskursantai 
išskris 1988 rugpjūčio 21, sek
madienį, į Vancouverį, Kanadą. 
Ten įlips į liuksusinį “Regent 
Star” laivą ir 7 dienas ir naktis 
plauks Aliaskos pakraščiais. Lai
vui pasiekus Anchorage miestą, 
bus apsistodama vieną parą. 
Grįžtama rugpjūčio 29. Kaina 
1945 dol. asmeniui, du kambary
je. Keliautojas, netrukus at
siuntęs 200 dol. užstato, gauna 
50 dol. nuolaidą. Kelione rūpina
si Holidaze agentūra: 810 Bel- 

.mar Plaza, Belmar, N.J. 07719.
Tel. 201 280 - 1120.

Darbininko 1988 metų kalen
dorius visiems skaitytojams iš
siųstas gerokai prieš Kalėdas. 
Spalvotame viršelyje Šv. Tėvo ir 
lietuviško jaunimo nuotrauka 
primena Lietuvos krikšto 600 
metų sukakties minėjimą Romo
je. Kas norėtų gauti daugiau ka
lendoriaus egzempliorių, prašo
mas kreiptis į administraciją, 
pridedant bent 4 dol. auką už 
kiekvieną kalendorių. Ypatinga 
padėka tiems skaitytojams, ku
rie, suprasdami sunkią lietuviš
kos spaudos padėtį, už kalendo
rių prideda ir stambesnę auką. 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Klaipėdos sukilimo 
minėjimas

Sausio 15 sukanka 65 metai 
nuo Klaipėdos sukilimo. Tą su
kaktį kasmet mini Martyno Jan
kaus šaulių kuopa Brocktone. 
Šiemet kuopa tą sukaktį pa
minėti nutarė sausio 17 Laisvės 
Varpo laidoje. Šauliai yra atlikę 
reikšmingą uždavinį tame sukili
me, kuris atstatytai Lietuvai ati
darė jūros langą į pasaulį.

Lietuvos šventė
Boston, Mass., vasario 16, an

tradienį, 10:30 vai. ryto Massa- 
chusetts gubematūroj (State 
House), Hali of Nurses, įvyks 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimo 70 metų sukakties 
minėjimas.

Iškilmėms vadovaus valstijos 
senatorius William Glodis. 
Kviečiami dalyvauti visi Massa- 
chusetts lietuviškų organizacijų 
atstovai.

Nepriklausomos Lietuvos 
vėliava 11 vai. ryto bus iškelta 
šalia gubematūros. 12 vai. die
nos lietuviška vėliava bus iškelta 
Bostono rotušės aikštėje.

Pagrindinis Vasario 16-osios 
minėjimas įvyks vasario 21, sek
madienį, 3 vai. popiet So. Bosto
no Lietuvių Piliečių d-jos pa
grindinėje salėje.

Naujų Metų sutikimas
Jono Vanagaičio šaulių kuopos 

Bostone rengtas Naujų Metų su
tikimas So. Bostono Lietuvių Pi
liečių d-jos trečio aukšto salėje 
nesulaukė didesnio lietuvių vi
suomenės dėmesio. Tuo pačiu 
metu d-jos užkandinėje atskirai 
vyko lietuvių jaunimo privatus 
Naujų Metų sutikimas. Jame irgi 
dalyvavo maždaug tik tiek lietu
vių, kiek jų buvo trečio aukšto 
salėje.

Negausų abiejų renginių daly
vių skaičių nulėmė dar ir tai, kad 
dalis jaunimo buvo išvykus sli
dinėti į kalnus, norėdami Naujus 
Metus sutikti gamtoje.

Spaudos reikalais
Laisvės Varpas gruodžio 20 to

liau populiarino lietuviškos 
spaudos mėnesį. Jo vedėjas Pe
tras Viščinis ragino visus Kalėdų 
proga dovanoti laikraščių prenu
meratas ir skirti lietuviškas kny
gas tiems, kurie savo lėšomis ir 
iniciatyva lietuviškos spaudos 
neremia.

Ypač tai turėtų daryti tėvai, 
kurie nenori, kad jų vaikai nutol
tų nuo lietuviškų reikalų. Jauna
jai kartai gyvenant pasiturinčiai, 
nėra reikalo rūpintis medžiagiš
komis dovanomis, kurios dar 
praturtintų tos kartos gyvenimą, 
bet būtina skirti jai lietuvišką 
spaudą, kuri stiprina lietuvybę. 
O lietuvių ir anglų kalba lietuviš
kos spaudos pasirinkimas yra 
gana didelis.

renginiai
Vasario 21 Lietuvos neprik

lausomybės atkūrimo 70 metų 
sukakties minėjimas Brocktone 
vyks taip: 10 vai. Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoj pamaldos, 3 
vai. popiet parapijos salėje aka
demija, meninė programa ir 
vaišės. Rengia Brocktono Lietu
vių Taryba.

Kovo 6 So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos patalpose tradicinė 
Kaziuko mugė, rengiama Balti
jos ir Žalgirio skautų tuntų.

Kovo 13 d., 3 vai. popiet So. 
Bostono Lietuvių Piliečių dr-jos 
trečio aukšto salėje Laisvės Var
po koncertas, kuriuo minima 
Laisvės Varpo 34 ir Lietuvių 
Fondo 25 metų sukaktys. Pro
gramoje — sol. B. Vizgirdienė, 
sol. R. Daunoras ir pianistas dr. 
S. Cibas.
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Kultūros Židinyje šį savait
galį: sausio 17, sekmadienį, 3 
vai. popiet Klaipėdos krašto at
vadavimo minėjimas. Rengia 
šauliai, ramovenai, birutietės, 
M. Lietuvos rezistencijos 
sąjūdis, M. Lietuvos bičiuliai. 
Kalbą pasakys Vytautas Voler- 
tas, JAV LB krašto valdybos pir
mininkas. Meninėje dalyje daly
vauja Tadas Alinskas — dailiojo 
žodžio menininkas ir smuikinin
kas Julius Veblaitis.

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas 1988 sausio 15. penk
tadienį, 7:30 vai. vak. Kultūros 
Židinyje. Klubo nariams ir spor
tuojančio jaunimo tėvams daly
vavimas būtinas.

Politinis simpoziumas tema 
“Holokaustas ir lietuviai” įvyks 
sausio 24 New Yorko Kultūros 
Židinyje. Pradžia 2 vai. popiet. 
Kalbės prof. Romas Vaštokas, 
adv. Povilas Žumbakis, Ginta 
Palubinskaitė. Moderuos dr. 
Elona Vaišnienė. Karštus pietus 
bus galima gauti nuo 12:30 vai. 
Juos paruoš Eugenija Kezienė. 
Simpoziumą rengia New Yorko 
lietuvių organizacijos.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 21 
Kultūros Židinyje. Rengia New 
Yorko Altas, kuriam šiemet pir
mininkauja Vacys Steponis.

Ingrida Bublienė, LB 
Kultūros Tarybos pirmininkė, 
buvo atvykusi iš Clevelando į 
New Yorką ir čia visą dieną tarėsi 
su New Yorko jaunaisiais teatra
lais profesionalais. Juos 
užangažavo pastatyti lietuvišką 
veikalą anglų kalba w važinėti po 
Amerikos miestus gastrolėm. 
Sekmadienį vakare ji, palydėta 
Arūno Ciuberkio, lankėsi 
Kultūros Židinyje ir pas Romą 
Kezį jo bute, kur padarė pasi
kalbėjimą Laisvės Žiburio radijo 
laidai.

Už a.a. Galios Žilionienės sie
lą antrųjų mirties metinių proga 
gedulo mišios buvo aukojamos 
sausio 8 Aušros Vartų lietuvių 
parapijos bažnyčioje, New York, 
N.Y. Velionės dukra ir šeima 
prašo draugų ir artimųjų prisi
minti ją savo maldose.

KLAIPĖDOS KRAŠTO
65 METŲ ATVADAVIMO SUKAKTIES

MINĖJIMAS 
įvyks sausio 17, sekmadienį, 3 vai. popiet

Kultūros Židinio mažojoj salėj 
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

PROGRAMOJE
Atidarymas—KĘSTUTIS MIKLAS, NY šaulių kp. pirm. 
Invokacija — Tėv. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM 
1923 m. manifestas — VIDA JANKAUSKIENĖ 
įžanginis žodis — Kapitonas PETRAS JURGĖLA 
Paskaita — VYTAUTAS VOLERTAS

JAV Liet. Bendruomenės 
krašto valdybos pirm.

Meninė dalis — TADAS ALINSKAS 
dailiojo žodžio menininkas

Programos vadovė — šaulė VIDA JANKAUSKIENĖ

Po programos — pabendravimas prie kavutės 
įeinant aukojama
Minėjimu rengia ir visus atsilankyti kviečia:

LŠST NEW YORKO ŠAULIŲ KUOPA 
LKVS RAMOVĖS NEW YORKO SKYRIUS 
DLK BIRUTĖS D-JOS NEW YORKO SKYRIUS 
MAŽ. LIETUVOS REZISTENCIJOS SĄJŪDIS 
MAŽOSIOS LIETUVOS BIČIULIŲ DRAUGIJA

Spaustuvė......... (718) 827-1350
Vienuolynas .. .(718) 235-5962 
Vyskupas ... (718)827-7932 
Salė (kor.)......... (718)827-9645
Salės adm..........(718) 235-8366

N.Y. jaunimo sąjunga pra
neša, kad sumokės registracijos 
mokestį visiems, kurie vyksta j 
jaunimo politinį seminarą Wa- 
shingtone. Tas registracijos mo
kestis yra 40 dol, gi seminaras 
bus vasario 5, 6 ir 7 dienomis. 
Jaunimas prašomas pasinaudoti 1 
proga ir dalyvauti seminare. Re
gistruotis dienos metu pas Ri- 
tonę Ivaškaitę Religinėje Šalpoje 
647 - 2434, vakarais pas Danutę 
Norvilaitę 201 - 344 - 4472.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje praeitą savaitgalį dėl 
siautusios pūgos pamokų nebu
vo. Pamokos jau bus šį savaitgalį 
— sausio 16 normalia tvarka.

Maironio lituanistinės mo
kyklos Kalėdinė eglutė buvo 
gruodžio 19, šeštadienį, 10 v. r. 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Programa buvo įvairi: pa
sirodė atskiri skyriai, mokiniai 
deklamavo ir giedojo, apsilankė 
Kalėdų senis ir visus apdovano
jo, veikė įvairios loterijos. Buvo 
ir visų bendros vaišės.

Kun. Petras Stravinskas, Ne- 
warko lietuvių Švč. Trejybės pa
rapijos administratorius, uoliai 
bendradarbiauja Newarko arki
vyskupijos leidžiamame laikraš
tyje “Our Sunday Visitor”. Per 
adventą jis kiekvieną sekma
dienį parašė religinį straipsnį 
apie Mariją. Šiaip laikraštis labai 
dažnai parašo apie lietuvius, jų
veiklą. Darydamas praeitų metų ’ 'vysk. J. Matulaičio gyvenimo, 
apžvalgą, laikraštis pažymėjo, Aktorius Vitalis Žukauskas skai- 
kad lietuviai šventė Lietuvos kri- tys iš arkivyskupo raštų. Bus 
kšto 600 metų sukaktį. užkandžiai. Visi kviečiami daly-

Nevvarko arkivyskupijos kate- vauti.
dra, miesto papuošalas, šiais 
metais yra remontuojama. Visa 
katedra apstatyta laiptais, į ku
riuos yra įvesta florentiškų lem
pų apšvietimas. Toks apšvieti
mas ir primena visiems katedros 
atnaujinimo darbus ir kad tuos 
darbus reikia remti savo auko
mis.

Maironio gmimo 125 metų su
kaktis paminėta sausio 10 
Kultūros Židinio mažojoje 
salėje. Minėjimas buvo tikrai 
sėkmingas ir nuotaikingas, apsi
lankė apie 100 sečių. Pačiau kita
me Darbininko numeryje.

Adv. Povilas Žumbakis lanky
sis Maironio lituanistinėje šešta
dieninėje mokykloje sausio 23. 
Jis kalbės vyresnėms klasėms ir 
supažindins mokinius su aktua
liomis problemomis, kurios šiuo 
metu liečia ir juos pačius. Šiais 
metais mokykloje yra įvesta nau
ja programa, kuri 'siekia supažin
dinti jaunimą su iškilesniais' lie
tuviais, kurie uoliai dirba visuo
meninį darbą.

Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
,New Yorko skyrius kovo 19, šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Kultūros

15-TOJI DAILĖS PARODA Židinio apatinėje salėje rengia 
priėmimą Pasaulio Lietuvių Jau- 

! nimo šeštojo kongreso atstovams 
ir dalyviams. Jie papasakos apie 
kongresą, įvykusį Australijoje, 
rodys nuotraukas, apibūdins 
kongreso nutarimus ir toli
mesnės veiklos planus, visuo
menė kviečiama dalyvauti.

Lietuvių Katalikių Moterų 
Sąjungos 29 kuopos susirinkimas 
kviečiamas Apreiškimo parapi
jos salėje sausio 17, sekmadienį, 
12 vai. Visų narių dalyvavimas 
būtinas, nes bus svarstomi 
svarbūs reikalai. Po susirinkimo 
vaišės.

Leonardas Žitkevičius, poe
tas ir rašytojas, daugelį metų 
dirbęs Darbininko redakcijoje, 
1984 rugsėjo 17 buvo ištiktas li
gos. Po kurio laiko redakcijai tal
kinti daliniu laiku, o vėliau ir pil
nu laiku buvo pakviestas akto
rius Vitalis Žukauskas. Nuo 1988 
sausio 11 V. Žukauskas Darbi
ninko redakcijoje nebedirba. 
Darbininko leidėjai, administra
cija ir redakcija aktoriui Vitaliui 
Žukauskui už nuoširdžia talką 
dėkoja.
Išnuomojamas 5 kambarių bu

tas pirmame aukšte prie., pat 
Highland Parko, Gali būti ir su 
vaikais. Mėnesiui nuoma tik 450 
dol. Skambinti 5:30 - 9:30 vai. 
vak. 827-2272.

HIRING! Government jobs 
— your area. Many immediate 
openings vvitbout waiting list or 
tęst. $15,000 - $68,000. Call 
(602) 838 - 8885. Ext. 6057. 
—

Tradicinė žiemos paroda, ren
giama Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos valdybos 
ir skiriama Lietuvos nepriklau
somybės šventei pagerbti, šie
met bus jau 15-toji.

Kadangi Kultūros Židinio pa
talpos yra labai perkrautos įvai
riais renginiais, parodą tegalima 
suorganizuoti tik sausio 30 ir 31 
dienomis.

Visi šios apylinkės dailininkai 
kviečiami dalyvauti. Kiekvieno 
prašoma vidutinio formato 3 - 5 
darbai. Kūrinius reikia suvežti į 
Kultūros Židinį sausio 23-24 
dienomis, nes reikia parengti ir 
išleisti katalogą. Registracijos 
reikalais skambinti LB apygar
dos pirmininkui Aleksandrui 
Vakseliui 846 - 3246.

Visi dailininkai kviečiami įsi
jungti į šią dailės ir meno šventę, 
aktyviai dalyvauti parodoje, vi
sur ir visada skleisti bei puoselėti 
lietuviškąją kūrybą ir tuo paliu
dyti tautos gyvastingumą, jos 
teisę į nepriklausomybę.

Palaimintojo arkivysk. Jurgio 
Matulaičio pirmoji šventė 
Apreiškimo parapijoje įvyks sau
sio 24, sekmadienį. Per 11 vai. 
mišias pamokslą pasakys prel. 
dr. Vytautas Balčiūnas. 12:30 
vai. popiet akademija vyks para
pijos salėje. Seselė Ona Mikai- 
laitė iš Putnamo demonstruos 
skaidres iš palaimintojo arki-

Algis ir Angelė Raulinaičiai, 
Burbank, Calif., lietuviškų kny
gų premijų mecenatai ir lietuviš
kos spaudos ilgamečiai spaudos 
rėmėjai ir palaikytojai, ir šiais 
metais atnaujindami Darbininko 
ir Aidų prenumeratas, atsiuntė 
po 100 dol. Dosniems spaudos 
rėmėjams leidėjai ir administra
cijos nuoširdžiai dėkoja.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 16, šį šeštadienį, 2 vai. 
popiet N ew Yorko laiku per radi
ją bus transliuojama Richard 
Wagner opera “Das Rheingold”. 
Pagrindiniai solistai: Mari-Anne 
Haggander, Siegfned Jerusa- 
lem, Franz Mazūra. Diriguoja 
James Levine. Ateinantį šešta
dienį, sausio 23, bus transliuoja
ma Giuseppe Verdi opera “Mac- 
beth”.

Iš Metropolitan operos rūmų 
sausio 27, trečiadienį, 8 vai. vak. 
New Yorko laiku per televiziją 
bus transliuojama Giacomo Puc- 
cini opera “Turandot”. Pagrindi
niai solistai: Eva Marton, Leoną 
Mitchell, Placido Domingo, 
Paul Plishka. Diriguoja James 
Levine. Sis spektaklis operos 
rūmuose į juostą buvo užrašytas 
1987 balandžio 4.

Teodora Penikas iš VVoodha- 
veno, N.Y., jau daugelį metų 
buvo dosni Darbininkui, o naujų 
metų prenumeratai ir spaudos 
paramai atsiuntė 50 dol. Labai 
vertiname padidintą paržtną 
laikraščiui.

LB New Yorko apygardos su
važiavimas bus balandžio 23, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje, 
Brooklyn, N.Y.

Baisiojo birželio minėjimas, 
rengiamas LB New Yorko apy
gardos, bus birželio 12, sekma
dienį.

Dar gaunama kalėdinio paš
to, nes švenčių metu pašto tar
nyba buvo perkrauta. Dėl to kai 
kuri medžiaga, skelbiama Darbi
ninke, atrodo lyg pasenusi, bet 
ji gauta tik dabar.

SLA 99-ta moterų kuopa 
gruodžio 13, sekmadienį, savo 
patalpose surengė tradicinį 
prieškalėdinį renginį SLA cen
tro patalpose Manhattane. Buvo 
gražios vaišės. Invokaciją su
kalbėjo kun. Vytautas Palubin
skas, Aušros Vartų parapijos kle
bonas. Sveikinimo žodį tarė pir
mininkė Liucija Sperauskienė, 
kuri ir vadovavo visom vaišėm. 
Taip pat sveikino ir Susivieniji
mo gen. sekretorė Genovaitė 
Meiliūnienė. Svečių atsilankė 
apie 50.

Sutinkant Naujus Metus 
Kultūros Židinyje buvo pamesta 
vertinga sagė. Radusiam asme
niui bus atlyginta. Skambinti 1- 
201-261-3505.

Juozas Nakas yra išsikėlęs į 
Floridą nuolatiniam apsigyveni
mui. Jo naujas adresas yra: 7119 
Toledo Rd., Spring Hills, Fla. 
34606. Telefonas 904-688-2476. 
Jis yra į kasetes įrašęs Šabaniau- 
sko ir kitų įdainuotos lengvosios 
muzikos, kurią kadaise plokš
telėse buvo išleidęs J. Karvelis. 
Kas norėtų gauti tų kasečių, 
prašomi rašyti minėtu adresu.

Truda Nakienė, mirus jos 
tėveliui Janis Stena, nuoširdžiai 
dėkoja visiems kurie jį prisi
minė, pagerbė mirusį ir aukojo 
Kultūros Židiniui. Dėkoja vi
siems už užuojautas ir pareikštą 
nuoširdumą. Ji dabar su šeima 
yra išsikėlusi gyventi į Spring 
Hills, Fla.

New Yorko Lietuvių Jaunimo 
Sąjunga sausio 23, šeštadienį, 8 
vai. vak. Aušros Vartų parapijos 
salėje, 570 Broome St., New 
York, N.Y., (prie Holland Tun- 
nel) rengia viešą pobūvį. Bus ro
domos vaizdajuostės iš okupuo
tos Lietuvos — viena rodo oku
panto klaidinančią informaciją 
apie rugpjūčio 23 d. demonstra
cijas, o kita pokalbį su Bronium 
Venclova, kuris, pabėgęs iš So
vietų Sąjungos, kelerius metus 
gyveno New Yorke ir vėl grįžo į 
okupuotą Lietuvą. Susirinkimo 

Maironio gimimo 125 metų 
sukaktį minint gera proga įsigyti 
du leidinius apie Maironį. Tai 
specialus straipsnių rinkinys, iš
leistas “Aidų” žurnalo atskira 
knyga, ir pirmą kartą išleista 
Maironio poema "Nuo Birutės 
kalno” — redaguota' Bernardo 
Brazdžionio. Abi knygos gauna
mos iš Darbininko administraci
jos tik už 8 dol., nepridedant net 
persiuntimo išlaidų.

Darbininko leidėjai, admini
stracija ir redakcija nuoširdžiai 
dėkoja visiems, kurie švenčių 
proga atsiuntė sveikinimus, do
vanėles, atnaujino 1988 metams 
prenumeratas, pridėjo auką laik
raščiui stiprinti. Nors mirtis ir 
praretina skaitytojų eiles, bet at
siranda ir naujų skaitytojų. 
Kviečiam visus paraginti savo 
draugus ir pažįstamus, Darbi
ninko dar neskaitančius, juo su
sidomėti. Ačiū visiems už viso
keriopą talką.

Apolonija ir Domininkas Sli- 
vinskai daugelį metų prie Lake 
George, Diamond Point, turėjo 
garsią Blue Water Manor vasar
vietę, kur maloniai priimdavo 
vasarotojus ir pravažiuojančias 
ekskursijas. Apolonija Slavin
skienė mirė 1987 gruodžio 31, o 
jos vyras Domininkas mirė prieš 
trejetą metų. Nuliūdime liko > metu taip pat bus aptarta Jauni- 
dųkra Elena ir anūkė Daina, da
bar gyvenančios Boca Raton, 
Fla.

Alfonsas Jaras iš Kenosha, 
Wisc., nuo senų laikų spaudos 
palaikytojas, atsiuntė 45 dol. 
aukų, atnaujindamas Darbinin
ko prenumeratą. Ačiū dosniam 
rėmėjui.

REIKALINGA 
SKUBI PAGALBA

Į New Yorką nuolatiniam apsi
gyvenimui yra atvykęs lietuvis 
imigrantas su žmona. Atvy
ko prieš porą savaičių. Jis ir 
žmona yra paveikslų restauruo- 
tojai ir tikiši savo specialybėje 
susirasti darbo dailės muziejuo
se ar meno galerijose. *

Juos globojanti Tarptautinė 
pabėgėlių organizacija pasamdė 
butą ir duoda lėšų pragyveni
mui, kol susiras darbo, bet tas 
butas yra absoliučiai tuščias. Jie 
yra tikri naujakuriai, kuriems 
reikalinga visokeriopa pagalba. 
Reikalingas virtuvės invento
rius, namų apyvokos reikmenys 
ir kita.

Lietuviška New Yorko koloni
ja tikrai gali jiem padėti ir paau
koti įvairių ūkiškų reikmenų ir 
baldų. Jie jau turi telefoną ir ga
lima jie paskambinti. Skambinti 
geriausiai vakarais: 718 972 - 
6185.

mo Sąjungos pereitų metų veikla 
ir ateities planai.

Kazys Sipaila iš Hillside, 
N.J., už pereitus metus pridėjo 
50 dol. ekstra auką spaudai, o 
šių metų jo čekis irgi yra 50 dol. 
Esame jam dėkingi.

Ekskursiją į Vieną, Budapeš
tą, Zagrebą, Dubronviką ir Ste 
buklingą Medjugorie vietą 1988 
gegužės 19 organizuoja “Drau
go” dienraštis. Kreiptis į Amer
ican TraveI Service Bureau, 
9727 So. Westem Avė., Chica- 
go, UI. 60643, Tel. 312 238 - 
9787. .. ” \

Kelionę į Pietų Ameriką 1988 
balandžio 20 organizuoja “Laiš
kai Lietuviams” žurnalas, bus 
aplankyta Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Iguassu Falls ir Buenos 
Aires. Kreiptis į American Tra
veI Service Bureau, 9727 So. 
Western Avė., Chicago, III. 
60643. Tel. 312 238 - 9787.

Joe Thomas, populiarus lietu
viško orkestro vadovas, daugybę 
kartų grojęs vestuvėse, įvairiuo
se renginiuose, išleido lietuviš
kų šokių kasetę. Viršelis papuoš
tas lietuviška trispalve, Vytimi ir 
Laisvės statula. Kaina 10 dol. 
Persiuntimui 2 dol. Gaunama: 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn., N.Y. 11207.

Į j? Įfei* w.

POLITINIS SIMPOZIUMAS
HOLOKAUSTAS IR LIETUVIAI

sausio 24, sekmadienį, 2 vai. popiet 
Kultūros Židinyje, Brooklyn, N.Y.

Prof. Romas Vaštokasis Kanados 
Adv. Povilas Žumbakisiš Chicagos 
Ginta Palubinskaitė iš VVashingtono
Moderuoja: Dr. Elona Valšnienė 
įeinant aukojama

RENGIA LB NEW YORKOK APYGARDA 
ir AMER1CANS FOR DUE PROCESS

Karštus pietus, pagamintus Eugenijos Kezienės, bus gali
ma gauti nuo 12:30 vai. p.p.

JAV LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
WASHINGTONO SKYRIUS RUOŠIA

ANTRĄJĮ
LIETUVIŲ JAUNIMO
POLITINĮ SEMINARĄ
vasario 5, 6 Ir 7 dienomis Washingtone, D.C. 

Kviečiamas visas Šiaurės Amerikos jaunimas! 

Seminare bus svarstomos įvairios temos:

Lietuvos klausimas JAV Kongrese
* Žmogaus teisės Lietuvoje

* Nauja JAV ir Sovietų branduolinių ginklų sutartis 

Paskaitos Ir pokalbiai vyks JAV Kongreso Rūmuose, 
Baltuosiuose Rūmuose ir Capltol Hollday Inn viešbutyje.

Dalyvių skaičius ribotas. Registracijos mokestis

40 dol. (Po sausio 26 — 50 dol.)

Dėl registracijos Ir informacijos skambinti: 
Rasai Avlžienienel (301) 948- 3935 
arba Gintei Palubinskaitei (JBANC) 301 340-1954.

f


